
102e JAARGANG – NR. 5062 ZONDAG 1 DECEMBER 2019

2 5 6 7 10Troost voor 
het adder-
gebroed

Het ver-
gezicht van 
de kerk

Met hoed 
op naar de 
kerk

Advent: 
lichtthera-
pie

Nieuwe 
toelichting 
op kerkorde  
PKN

‘Ik ben moe, total loss.’ Dat 
zei iemand tegen me die 
bijna burn out was geraakt 
van het kerkenwerk. Wat 
een verschil met deze woor-
den: ‘Nee, ik kan en wil niets 
doen. Het moet wel genade 
blijven. Ik kan het niet ver-
dienen en ik wil ook niet die 
indruk wekken …’ 

Is genade iets wat 
je kunt verdienen, of wordt het je 
om niet geschonken? 

Te actief?
Luther verloste ons van de werk-
heiligheid. Van onze pogingen om 
de hemel te verdienen. Hij leerde 
ons te ontvangen, te leven van 
genade. Hij had zelf de ontspan-
ning leren kennen. Na jarenlang 
zwoegen voor Gods aangezicht, 
zijn knieën letterlijk kapot gebe-
den te hebben, ontdekte hij hoe 
kostbaar Gods genade is. 

Over die genade mogen we ons 
best vaker verwonderen. Als ik 
zie hoe hard we in en voor de 
kerk rennen, dan zouden we er 
inderdaad overspannen van raken. 
Met steeds minder mensen wil-
len we dezelfde ballen in de lucht 
houden. En daar 
bovenop worden 
allerlei nieuwe 
initiatieven ont-
plooid. We willen 
namelijk missio-
nair zijn, jonge-
ren aanspreken, jonge gezinnen 
trekken. We moeten zo veel 
om ónze kerk overeind te hou-
den en nieuw leven in te blazen. 
Maar het is niet onze kerk. Het 
is Gods kerk. Wij hoeven niet 

voor Hem te zorgen. Hij zorgt 
wel voor ons. 

Te passief?
Maar het woord ‘genade’ kun-
nen we ook gebruiken als excuus 
voor geestelijke luiheid. Dat kom 
ik meer dan eens tegen. Op het 

persoonlijk vlak, 
bij het schaven 
aan jezelf en je 
karakter. Bij het 
kerkenwerk, bij 
de grote groep 
‘bankzitters’. In 

de samenleving, ‘de wereld is niet 
ons probleem’. Soms wordt passi-
viteit met een vroom sausje over-
goten: ‘Het is allemaal genade, 
wij hoeven niets te doen.’ Maar 
dat kan natuurlijk niet de bedoe-

ling zijn! Of, zoals Paulus het zegt: 
‘Zouden we blijven zondigen, 
zodat Gods genade des te groter 
wordt? Natuurlijk niet!’ Laten we 
Gods genade niet te grabbel gooi-
en, maar uit die genade leven! 

Balans
Ik merk dat binnen het protestan-
tisme deze twee uitersten - acti-
visme en passiviteit - voortdurend 
een spanning opleveren en dat 
het ons niet lukt om de balans te 
houden. Het zijn de twee uiter-
sten van wet en genade, van doen 
en ontvangen. Hoe houd je die bij 
elkaar? Bij het herlezen van Bon-
hoeffers boek ‘Navolging’ trof me 
zijn gebruik van het woord ‘roe-
ping’. In dat woord zit voor hem 
allebei: de genade én de wet. Als 

christen word je door Christus 
tot navolging geroepen. Het is 
pure genade dat Hij naar ons toe 
komt en ons tot zijn discipelen 
maakt. Tegelijk krijgt die roeping 
gestalte in de daadwerkelijke 
navolging, in het gehoorzamen 
van het gebod van Christus.

Ons dagelijks werk
Het lijkt me bevrijdend als we al 
ons werk gaan zien als roeping. 
Het werk aan onszelf, aan ons 
gezin, aan de kerk, aan de maat-
schappij en ook onze betaalde 
baan. Al het werk is genade, 
wordt ons geschonken. En tegelijk 
mogen we daarin Christus volgen. 
Het is genade dat Christus ons 
roept en dat wij zijn roepstem 
gehoorzamen!

Roeping
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Nog geen abonnee?

Feestmaand
DOOR ESTHER DE VEGT, KERKELIJK 

WERKER VRIES

Eigenlijk wil ik er niet aan 
meedoen, maar ik kan er niet 
omheen: de pietendiscussie. 
Op sociale media wordt veel 
geplaatst over deze ‘discussie’ en 
eigenlijk word ik er een beetje 
moe van. Toch is dat jammer, 
omdat hier volgens mij een veel 
diepere laag onder zit dan alleen 
het veranderen van een ‘traditie’. 
Een gevoel dat - helaas - in de 
hele samenleving speelt. 

Volgens mij ligt hier angst aan ten 
grondslag. Angst voor een vreem-
deling die ervoor zorgt dat er din-
gen anders gaan, angst dat een 
vreemdeling dingen afpakt waar 
je aan gehecht bent. Je leest het 
ook in berichten over AZC’s. Het 
gaat dan over ‘wij’ en ‘zij’. 
Wat zou het toch fi jn zijn als 
we niet meer zouden praten in 
termen van ‘wij’ en ‘zij’, maar 
proberen elkaar te leren kennen. 
We zijn allemaal landgenoten van 
elkaar. En ja, er is een relatief 
kleine groep landgenoten die zich 
gediscrimineerd voelt door zwarte 
piet. 

Waarom zouden we een ‘traditie’ 
willen behouden als we weten dat 
we daarmee een groep mensen 
kwetsen? En was het niet Jezus 
die juist opkwam voor minder-
heden, voor kleine (groepen) 
mensen die benadeeld werden 
door veel anderen? Dat dat soms 
schuurt, is niet erg. 

Ik moet juist niet moe worden 
van dit onderwerp, want streven 
naar meer eenheid en gelijkheid 
en tegen discriminatie blijft nodig. 
Juist in een maand die ‘feest-
maand’ wordt genoemd. Laten we 
onze angst opzij zetten en elkaar 
ontmoeten in plaats van online in 
discussie gaan. 

Commentaar

Precies tien jaar na het verschij-
nen van zijn populaire cd ‘In een 
ander licht’ zingt Stef Bos zijn 
liedjes over bijbelse personages 
opnieuw. Dat doet hij tijdens een 
concert in Apeldoorn. De cd 
raakte, destijds en nog steeds, bij 
veel mensen een gevoelige snaar. 
Zo klinkt het lied van Ruth - Mijn 
land is jouw land - regelmatig tij-
dens hu welijksvieringen.

Rond Pinksteren volgend jaar komt 
het GZ met een speciale jongeren-
editie. Gemaakt door de redactie-
leden én leerlingen van middelbare 
school De Passie in Wierden. Wilt 
u dit project steunen? Bijvoor-
beeld met een advertentie in de 
jongerenkrant? Of wilt u een gift 
schenken? We komen graag met u 
in contact: redactie@gezamenlijk-
zondagsblad.nl of tel. 0546-577475.

Een van de bekendste personen uit 
de Bijbel is koning David. 
Drs. Dodo van Uden, theoloog 
en kenner van de rabbijnse litera-
tuur, vertelt over hem tijdens 
twee bijeenkomsten. Wat betekent 
koningschap in de Bijbel? 
Hoe past David daarin? En wat 
waren de gevolgen van zijn geschie-
denis met Batseba?

De band Seraph bestaat al 25 jaar 
en staat binnenkort op het podi-
um met nieuw werk. Déjà vu heet 
het meest recente album, een 
registratie van tien nieuwe com-
posities, live uitgevoerd. Seraph is 
een fusionband, oftewel: een mix 
van diverse muziekstijlen. Seraph 
bestaat uit: Carlos Matos, Elisa 
Krijgsman, Sjoerd Visser, Mark 
Dekkers en Marcel Zimmer.

Jubileumconcert   
Stef Bos

Jongerenkrant zoekt 
sponsoren

Leren van en over 
koning David

Concert Seraph in 
Dronten: ‘Déjà vu’ 

Inmiddels hebben de leerlingen de masterclasses achter 
de rug. Hoe dat was, leest u volgende week.

Dinsdag 3 en 10 december, 19.30 - 21.30 uur, Zwolle, 
synagoge, € 32,50, aanmelden: www.judaica-zwolle.nl

Vrijdag 29 november, 20.00 uur, Dronten, 
Theater De Meerpaal, kaarten: www.truetickets.nl

Maandag 2 december, 20.00 uur, Apeldoorn, Grote 
Kerk, Loolaan 16

Al het werk is onze roeping, is genade. Ook onze betaalde baan.

WE MOETEN ZO VEEL OM ÓNZE KERK 
OVEREIND TE HOUDEN. MAAR HET IS 
NIET ONZE KERK. HET IS GODS KERK. 

WIJ HOEVEN NIET VOOR HEM TE 
ZORGEN. HIJ ZORGT VOOR ONS

DOOR 

DS. DICK WOLTERS, 

VOLLENHOVE
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We stappen over 
naar paars. Lange tijd was de 
kleur in de kerk groen. Die kleur 
draagt voor mij iets mee van 
hoop en groei. Maar paars? Daar-
in klinkt mee het verhaal over 
de graankorrel, zoals Johannes 
optekent uit de mond van Jezus, 
namelijk dat deze moet sterven 
om vrucht te dragen. Het kan 
geen kwaad denk ik om rond en 
op de eerste zondag van Advent 
daar even bij stil te staan. 

Sterven om vrucht te dragen. Dat 
dit de weg van Jezus was, zal in 
de kerkdiensten logischerwijze 
als onderwerp waarschijnlijk niet 
zo de aandacht krijgen. De kaar-

sen gaan branden, de duisternis 
wijkt gaandeweg. Het groen van 
de kleden heeft plaatsgemaakt 
voor de groene versiering van 
de kerkzaal. Stap voor stap op 
weg naar het vieren van die 
wereldveranderende gebeurte-
nis: Christus is geboren! God 
heeft naar ons omgezien. Het zal 
niet goed zijn om deze weken al 
te veel aandacht te geven aan het 
feit dat het Kerstkind niet echt 
welkom was/is in onze wereld. 
Nu zeker meer dan toen, maar 
het zou nog heel wat beter kun-
nen. 

Maar de kleur van stola’s, kle-
den en mogelijk stropdassen 
is en blijft voorlopig paars. De 
kleur van bezinning, maar ook 
van rouw. Voor paars werd ook 
wel de kleur purper gebruikt, 

dat was de kleur die koninklijke 
waardigheid aangaf, maar dat was 
een dure aangelegenheid. Pur-
per werd vroeger gemaakt van 
zeeslakken en daarvan waren er 
veel nodig. Toch heeft het iets 
moois en is het veelbelovend dat 
dit koninklijke doorschemert in 
de tijd van Advent. Het kind dat 
wordt geboren is tenslotte de 
Koning der koningen. Maar wat 
dat dan wel betekent is voor de 
leerlingen van Jezus bepaald niet 
duidelijk. Zelfs na de opstan-
ding - vlak voor de Hemelvaart 
- vraagt één van hen nog of Jezus 
dan nu koning van Israël gaat 
worden. Wij mensen denken nu 
eenmaal nogal praktisch en gaan 
graag uit van kortetermijnoplos-
singen. God heeft meer geduld.

De komende weken gaan wij dus 
op weg met paars. ‘Hoe zal ik U 
ontvangen?’ is een belangrijke 
vraag in deze periode. Zeker is 
het een zaak van vieren, want ‘de 

duisternis gaat wijken’. Maar het 
is zoveel meer dan dat. Zou het 
niet ook een vraag zijn naar de 
kwaliteit, de frisheid, de dank-
baarheid en verwondering van 
ons geloof? En wanneer we de 
komende weken onszelf niet die 
vraag stellen, maken we ons er 
dan niet wat al te gemakkelijk af? 
Dankbaar voor Betlehem, maar 
zonder aandacht voor wat er 
verder gaat komen? Afwijzing, 
verlating, marteling, dood. Wat 
betekent dat alles -  de weg die 
Jezus is gegaan - voor ons en hoe 
reageren we daarop?

Kortom, Advent is zeker een 
periode van warmte, ontmoe-
ting, viering, dankbaarheid voor 
alles wat ons is gegeven. Maar 
laten we de bezinning, het naden-
ken over de betekenis van ons 
geloven, van de praktijk van ons 
volgen van Jezus, ook niet verge-
ten. Hij is het waard dat wij ook 
daarbij stil staan. Toch?

DOOR DS. HENRI PAP, SINT 

JANSKLOOSTER

De Heidelbergse catechismus 
begint met troost. Wat is uw 
enige troost zowel in leven als in 
sterven…? Kort en bondig: ‘Dat 
ik eigendom ben van Jezus Chris-
tus.’ Dat is blijde wetenschap!
Troost hebben we nodig, de 
troost van God. 

Troost
Wij mensen kunnen elkaar ook 
troosten, een schouderklopje, 
een bloemetje, een kaartje.
‘Troost, troost mijn volk’, een 
prachtig thema onderweg naar 
kerst. Kerst, dat is de liefde en 
warmte van God voelen. Liefde in 
een klein mensje. Jezus Christus, 
kind van Maria.

Hoor
‘ Hoor een stem roept…’ Maar 
wat we dan horen maakt een eind 
aan onze harmonieuze troost. 
Een stem die door merg en been 
gaat. Het is de stem van Johan-
nes de Doper. Zijn woorden zijn 
allesbehalve vriendelijk, pastoraal 
en bemoedigend. Voordat hij zijn 
mond opendoet, heb je al gege-
ten en gedronken door zijn ruwe 
gedrag. Hij ziet er niet uit. Onfat-
soenlijk zelfs. Johannes droeg geen 
toga, geen net pak, zelfs geen sim-
pele alledaagse kleding. Was het 
maar waar! Een ruwe mantel van 
kameelhaar met een leren gordel. 
En zijn dieet bestond uit sprinkha-
nen en wilde honing. Dat is pro-
vocatie! Alsof hij Elia zelf is! Is dit 
de man over wie Jesaja zegt: ‘Luid 
klinkt een stem in de woestijn: 
Maak de weg van de Heer gereed, 
Maak recht zijn paden… Effen in 
de wildernis een pad voor onze 
God…’ Toch zien we de Farizeeën 
en Sadduceeën, het puikje van de 
joodse samenleving, afkomen op 
deze Doper.

Wat veroorzaakte die verwil-
dering in Israël? Had het te 
maken met de vreemdelingen, 
de Romeinen. Had het te maken 
met de heidense invloeden via 
de Samaritanen? 
Het is opvallend 
hoe Johannes zijn 
gemeente van 
Farizeeën en Sad-
duceeën aanspreekt, de meesten 
zijn volbloed afstammelingen 
van Abraham: ‘Addergebroed 
- addergebroed, wie heeft jul-
lie wijsgemaakt dat je veilig bent 
voor het komende oordeel? ’ 
En juist deze stem hoort bij het 
evangelie, de vrolijke boodschap, 
de troost. 

Grensrechter
Johannes is een soort grens-
rechter. De farizeeën en sad-
duceeën blijven binnen de lijnen 
van het speelveld. Ze stelen 
niet, moorden niet, randen geen 
meisjes aan. Maar in het voet-
bal heb je soms ook een situatie 
waarbij de grensrechter in moet 

grijpen: buitenspel. Het geloof 
gaat ook over een grens. Welke 
grens? Goed en kwaad? Recht en 
onrecht?  De grens wordt die-
per getrokken, vaak anders dan 

wij het voelen en 
beleven. Wij den-
ken te weten wat 
goed is en kwaad, 
wat recht is en 

onrecht. In het geloof stuiten we 
op een grensrechter die het niet 
altijd met ons eens is. En dat is 
moeilijk. 

M aar als we werkelijk de troost 
willen proeven van kerst, het 
koninkrijk dat begint in Jezus 
Christus, dan moeten we een 
grens over… langs Johannes de 
Doper. De laatste grenspost van 
het oude land. Gedoopt moe-
ten we worden met de Heilige 
Geest, de Trooster. Die strijkt 
ons niet alleen maar over de bol. 
De Trooster haalt ons uit de 
(eigen)waan. Zodat we dromen 
kunnen dromen. Gods droom 
van vrede op aarde.

Van groen naar paars

Gij addergebroed 
Mattheüs 3:7
Troost, troost mijn volk, 
zegt uw God. 
Jesaja 40:1 

‘HOOR EEN STEM ROEPT…’ MAAR 
WAT WE DAN HOREN MAAKT EEN EIND 

AAN ONZE HARMONIEUZE TROOST 

even bomen 

Troost voor het ‘addergebroed’ 

Drenthe

Kerstspecial Reveil 
nu te bestellen
Begin december komt het onaf-
hankelijk christelijk maandblad 
Reveil weer uit met een speci-
aal kerstnummer! Dit blad kan 
uitgedeeld worden tijdens een 
leeskring, koffi eochtend, kerst-
nachtdienst, enzovoort. Misschien 
wel als extraatje bij het kerstpak-
ket? In de kerstspecial van Reveil 
staan columns, prikkelende com-
mentaren, interviews en bijbelse 
bezinning. Minimale afname: 10 
stuks. Kosten: € 0,75 per magazi-
ne, exclusief verzendkosten. Zelf 
ophalen in Wierden kan natuurlijk 
ook!

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

In het voetbal heb je soms ook een situatie 
waarbij de grensrechter in moet grijpen:

buitenspel. Het geloof gaat ook over een grens.

DOOR DS. PIETER 

BOOMSMA, 

AMSTERDAM

Stoute schoenen-
kring
Mozes zegt in Exodus tegen 
de Israëlieten: “Trek de stoute 
schoenen aan en ga op weg naar 
de vrijheid.” In de woestijn geeft 
God zijn volk tien leefregels. Met 
dit schoeisel kunnen zij vrije men-
sen worde n. De tien geboden zijn 
geen willekeurige beperkingen 
van iemands vrijheid. Het zijn 
richtingwijzers voor vrijheid. Tij-
dens deze kring over leefregels 
en vrijheid wordt besproken op 
welke manier de leefregels actu-
eel zijn in ons leven.

Dinsdag 10 december, 19.30 uur, Dronten, Kerkcentrum, 
De Ark 54

Reyer & Lars Gerfen 
in Vriezenveen
Gospelartiesten Reyer en Lars 
Gerfen gaan samen het land 
in voor hun Adventstour en 
presenteren hun nieuwe EP: 
‘Regen op ons’. “We hebben 
ons laten inspireren door 
de katholieke traditie, in het 
bijzonder het Gregoriaanse 
gezang ‘Rorate Caeli’, vertelt Lars, 
die zelf katholiek is. De EP bevat 
nog vier adventsliederen, waarvan 
het lied ‘Bijna nu’ samen met 
Matthijn Buwalda is geschreven. 
Lars: “We hopen mensen mee te 
nemen in de bijzondere tijd van 
advent, het uitzien naar de komst 
van Jezus.” Kaarten te bestellen 
via: www.events4christ.nl

Woensdag 18 december, 20.00 uur, Vriezenveen, Chris-
tengemeente 1life, Kanaalweg Zuid 1

Kerstgevoel bij 
gospelkoor 
Reach Out 
Gospelkoor Reacht Out geeft een 
kerstconcert: ‘The King is Here’. 
Het koor belooft een afwisselend 
concert, met voor iedereen wel 
iets aansprekends erin. Uniek, 
fris en oprechte liederen van 
aanbidding. Dit maakt het concert 
de moeite waard voor alle 
leeftijden. Het publiek kan lekker 
meezingen tijdens de samenzang. 
Na afl oop van het concert is er 
een kerstmarkt. 

Zaterdag 14 december, 20.00 uur, Wierden, Dorpskerk, 
gratis (collecte)



zondag 1 december 2019 3

AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 
16, 7854 PG Aalden tel. 0591-
371538
Kerkdienst 1 dec.: GK 
Aalden 10.00 ds. H. Knegt-
de Boer, Dalen. Organist: 
Hans de Graaf. Knd. en oppas: 
Collecten: 1. KiA. 2. Kerk.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 1 dec.: 10.00 ds. 
G. van der Werff. Organist: 
Johanna Vos. Adventskaars 
aansteken: Mathijs Maat. 
Col1ecten: 1. Diaconie. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: beheer. 
Knd.: Marjan Kappen. Oppas: 
indien nodig aanwezig. 10.00 
jeugdkerk.
Voedselbank. 1 dec. is er 
inzameling van boodschappen 
voor de voedselbank.
Koffi edrinken. Na afl oop van 
de dienst is iedereen welkom 
om gezamenlijk koffi e/thee of 
fris te drinken.
1e Advent. Thema: Wie 
maakt het licht? We lezen 
Micha 2, waarin het wee wordt 
uitgesproken over de rijke 
inwoners van Jeruzalem, die de 
huizen en akkers van anderen in 
bezit nemen. Er moet gebroken 
worden met het bedrijven van 
onrecht voor de slachtoffers nu, 
maar ook om de fatale gevolgen 
die het voor de bedrijvers van 
het onrecht straks zelf heeft. 
Micha roept veel tegenspraak 
op; herkennen we ons vandaag 
ook niet in deze kritiek op 
wat ons niet aan staat? In de 
evangelielezing (Matteüs 3: 1-12) 
horen we van het optreden 
van Johannes, de mens in wie 
de stem van alle profeten voor 
hem klinkt en de heraut van de 
komst van de Messias. Teken dat 
het lichter wordt.
Micha volgen op weg naar 
Kerst. Micha wordt om deze 
bekende profetie altijd met 
Kerst verbonden en zo lezen 
we dit boekje nu in de tijd 
van Advent en met Kerst. 
Micha was een tijdgenoot van 
Jesaja en treedt op tussen 
740 en 700 voor Christus, 
een tijd waarin Juda bedreigd 
werd door de Assyriërs. Het 
Noordrijk was al veroverd en 
de bevolking gedeporteerd. Nu 
wordt Jeruzalem belegerd. In 
dit boekje wisselen heils- en 
onheilsprofetiën elkaar steeds 
af. Dat het land in crisis is 
geraakt hebben de inwoners 
ook aan zichzelf te wijten, 
door al het onrecht dat zij 
bedreven. Micha is scherp in zijn 
kritiek, maar schildert ook in 
prachtige beelden de hoop op 
een toekomst van heil die God 
ondanks alles zal scheppen.
Wel en wee. Mw. G. Suurd-van 
Sleen, Rozenstr. 1, 9421 RL, zal 

nu ik dit schrijf naar verwachting 
27 nov. een heupoperatie in het 
WZA ondergaan. We wensen 
haar sterkte met het herstel!
Blij zijn we met Arjan en Marion 
de Boer, Floralaan 38, 9421 
NN, die 14 nov. de trotse 
ouders zijn geworden van een 
zoon, Levi Merijn genaamd. 
Roepnaam: Levi. De komst van 
een kind brengt licht in ons 
leven en zo bereiden we ons 
in deze tijd voor op de komst 
van het grote Licht in deze 
donkere wereld met de komst 
van het Christuskind. Laten 
we in deze dagen ook denken 
aan onze gemeenteleden die in 
instellingen en verpleeghuizen 
verblijven: in Anholt, De 
Wijde Blik, Kloosterakker en 
Van Boeijen in Assen en de 
Kornoeljehof in Vries. Een 
bezoekje of groet zal hen goed 
doen! Adressen: Anholt, Paul 
Krugerstr. 1, 9401 AG Assen; 
Van Boeyen, Middenweg 18-B, 
9404 LL Assen; Kloosterakker, 
Rondgang 7, 9408 MC Assen; 
Kornoeljehof, Tynaarlosestr. 56, 
9481 AD Vries; De Wijde Blik, 
Van Heuven Goedhartlaan 4, 
9406 CE Assen.
Zondag van de Voleinding. 
Tijdens de dienst op de laatste 
zondag v/h kerkelijk jaar zondag 
24 november, hebben we zoals 
gebruikelijk de namen genoemd 
van de gemeenteleden die ons 
in het afgelopen jaar ontvallen 
zijn. We staken een kaars aan 
aan het grote Licht van Christus 
en noemden hen bij name, in 
de hoop en het geloof dat ze bij 
God leven.
Advent en Kerst Project 
‘Geef Licht’. In veel oude kerken 
zijn glas in lood ramen te zien. 
Het mooie van zo’n raam is 
dat je 2 dingen tegelijk ziet: 
de afbeelding of het schilderij 
dat erop staat en het licht dat 
erdoorheen schijnt. Zo is het 
ook met Bijbelverhalen. Ze 
vertellen over concrete mensen 
en gebeurtenissen. Maar wie 
goed kijkt, ziet nog iets anders: 
door de verhalen schijnt licht. 
Het licht van Gods liefde voor 
mensen. Voor de adventstijd 
en met Kerst zijn de verhalen 
over de profeet Micha verbeeld 
in een serie posters. Op elke 
poster staat een kerkraam, 
met het thema van de zondag. 
Iemand vanuit de gemeente 
zal als Micha elke zondag ten 
tonele verschijnen en ons een 
vraag stellen of een belofte 
doen, die alles met Licht te 
maken heeft. We studeren een 
projectlied in met het hoopvolle 
en appellerende refrein: In het 
donker van de nacht zingt de 
hemel mensen voor, zie het licht 
en geef het door. Zo geeft God 
je levenskracht Geef licht, je 
krijgt het gratis, maar niet voor 
niets: zorg dat iedereen het 
ziet!
Licht ontvangen, licht geven en 
licht doorgeven, daar gaat het 
om in deze adventsperiode en 
dat zult u gaan merken.
Bedankbrief. Ik heb het 
ontzettend gewaardeerd dat 

jullie KOP deze gelegenheid 
hebben gegeven om KOP 
kenbaar te maken. Samen met 
Margriet Wijnveen en Alie 
Valk (ambassadeurs van KOP) 
hebben we de diensten de 
afgelopen keren bijgewoond. 
Jullie oprechte interesse en 
steun hebben ons geraakt. Met 
dit fantastische bedrag kunnen 
we weer heel veel betekenen 
voor hen die het niet zo hebben 
getroffen. Jullie zijn voor mij 
een warme gemeente, waar ik 
met veel plezier ben geweest. 
Dank jullie wel, hartelijke groet 
namens KOP. Jannie Meijer-
Martens.
Kledinginzameling. Maar 
liefst 1535 kilo textiel kon 
worden opgehaald door Sam bij 
ons inleverpunt. Gevers, helpers 
en familie D. Vos: Dank!

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. 
Kramer-Gossen, Eendrachtstr. 
27, 7742 VJ Coevorden, tel. 
0524-512538
Kerkdienst 1 dec.: HK 10.00 
ds. E. de Vries-Baarlink. Gez. 
dienst. Organist: Ronald 
IJmker. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: Ina v/d Lei. Collecten: 
1. Diaconie, bestemd voor de 
bloemen. 2. Kerkrentmeester. 
Deurcollecte: diaconie.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. 
Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 
HK Erica
Kerkdienst 1 dec.: 9.30 ds. 
H. Klaassen. Collecten: 1. 
Pastoraat. 2. Voedselbank. Bij 
de uitgang: pastoraat. Oppas en 
knd. en knd.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 1 dec.: 10.00 
past. A. Metselaar, Hoogeveen. 
Knd.: ja. Kaars aansteken: 
Bram Euving. O.v.d.: Harry 
Euving. Organist: Hendrikus 
Vugteveen. Oppas: Renate 
Wolswinkel en Rosalie Jutstra. 
Collecten: 1. Missionair 
werk en Kerkgroei. 2. Cie. 
bijz. diensten. 3. Onderhoud. 
Bloemengroet: fam. L. 
Lunshof. Autodienst: fam. J. 
Kelder (581053). Na de dienst is 
er koffi edrinken.

KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 1 dec.: 10.00 ds. 
H. Dekker. Organist: Gerard 
Ziengs. O.v.d.: Ali. Welkom: 
Mia. Beamer: Riet.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, 
dhr. A. Meijering, Middenweg 
78, 7844 KX Veenoord, tel. 
0591-551346
Ker kdienst 1 dec.: 10.00 
ds. E. Wisselink. M.m.v. 
Cantorij. Thema: ‘Wie maakt 
het licht? ’ We lezen Micha 
2. Christus, Gij zijt het licht 
in ons leven! Levende vlam, 
doof niet meer uit, want in 
uw licht zien wij elkaar. (lied 
284). Organist: mw. Willy 
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Zuiderkerkgemeente. 
Uitgangscollecte: onderhoud 
gebouwen. Autodienst: mw. 
Wolters: dhr. v/d Linden; mw. 
M. Meijer en mw. Jakobs: fam. 

Veneman; mw. G. Horstman 
en mw. Groothuis: fam. F. 
Kuper. Lector: Fimke van 
Sloten. O.v.d.: Jan Hogeveen. 
Bloemen: mw. Groothuis. 
Koster: C. Flokstra. Koffi e: Jan 
en Lineke Hilberts. Ontvangst 
en Nieuwsbrief: Ab en Henny 
Geers.
Advent. Thema: ‘Geef licht! ’ 
Kerst is het feest van het licht. 
In het kerstverhaal horen we 
over herders die ‘s nachts 
buiten zijn bij de schapen. 
Plotseling zien ze een stralend 
licht, als de engel van de Heer 
aan hen verschijnt. De engel 
vertelt dat Jezus is geboren – 
God geeft licht in een donkere 
wereld. Dat licht mogen mensen 
met elkaar delen. Daarom als 
thema ‘Geef licht! ’. 
Op de 4 Adventszondagen 
is er elke zondag 
kindernevendienst. Tijdens de 
knd zullen de kinderen op hun 
manier met de verhalen aan de 
slag gaan. En met hun werkjes 
willen zij de grote zaal en de 
achterzaal nog meer versieren. 
Er zullen foto’s gemaakt worden 
terwijl de kinderen bezig zijn. 
Na de collecte laten we die met 
behulp van de beamer zien. Zo 
kunnen we allemaal zien hoe de 
kinderen bezig geweest zijn.
Adv entstour. 14 dec. 
zal in Zuiderkerk een 
adventstour worden gehouden, 
georganiseerd door Red een 
Kind i.s.m. Lars Gerfen, gitaar 
en zang en Reijer, piano, 
gitaar en zang. Aanvang: 20.00 
uur. Kaarten € 10 uur via 
Eventsforchrist.nl Zijn er vragen 
dan kunt u contact opnemen 
met Hilly Lanjouw, tel. 0591 
552560.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. 
Schippers-Elzing, Het Slag 9, 
7848 CR Schoonoord, tel. 0591-
381458
Kerkdienst dec.: De 
Wijngaard 9.30 ds. Jumelet, 
Erica. H.A. Collecten: 1. 
Project diaconie voor kuikens 
in Moldavië. 2. Kerk. Knd.: alle 
groepen. Knd.: kerstproject. 
Dit project staat in het teken 
van vrede. Het project loopt 
door t/m  29 dec. Autodienst: 
J. van Kleef en G. Gussinklo. 
Oppas: Lianne Kloosterman. 
Bloemengroet: fam. A. Hajes.

DAARLE
Contactpersoon: mw. 
W. Reefhuis, scriba, 
Watertorenweg 15, 7688 PX 
Daarle
Kerkdiensten 1 dec.: 9.30 
ds. A. van der Spek, Zwartsluis. 
15.00 da. H.  Paas, Nijverdal. 
Organisten: dhr. A. Kristiaans 
en dhr. R. Roelofs. Knd.: Rianne 

Kamphuis (1, 2) en Dianne 
Seigers (3, 4). Oppas: Sanne 
Kuilder, Géranda Kamphuis 
en Celine Valk. Collecten: 
Noodactie ZOA; Syrië, 
KIA campagne ‘Geef Licht’. 
Bloemen bezorgen: Janny 
Bosch.
Jarig. 9-12: mw. G. Laarman-
Dubbink, Nieuwstadweg 5: 90 
jaar.
12-12: mw. J. Roepers-Bakker, ‘n 
Tip 21: 82 jaar.
13-12: dhr. G. van Lenthe, Esweg 
31b: 87 jaar.
20-12: mw. J. Rotmensen-Valk, 
Evert Jan Boschweg 23: 76 jaar.
21-12: mw. A. Poorterman-
Spoelman, Hellendoornseweg 
23a, 76 jaar.
26-12: mw. G. Dubbink-Valk, 
Dalvoordeweg 24: 89 jaar.
31-12: mw. F. Koppelman-
Braakman, Bekkenhaarszijweg 4: 
94 jaar.
Jubileum. 6-12: Bertus en Alie 
Veurink, Watertorenweg 1: 40 
jaar getrouwd.
20-12: Harry en Ina Visscher, 
Slagenweg 1: 45 jaar getrouwd.
God zij geprezen met ontzag, 
Hij draagt ons leven dag aan 
dag, Zijn naam is onze vrede, 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet en 
leidt met vaste schreden. (Psalm 
68) 

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. 
Jongbloed, Mendelssohnstr. 
8, 7701 TS Dedemsvaart, tel. 
0523-613642
Kerkdiensten 1 dec.: De 
Antenne 9.30 ds. J. Zondag. 
H.A. O.v.d.: Leny Nijboer. 
Lector: Irene van Staveren. 
Organist: Jan Ferdinand 
Hooikammer. Koster: Henk 
Zomer. De Fontein 19.00 ds. 
G. Trouwborst, Nieuwleusen. 
H.A. O.v.d.: Julia Schuurhuis. 
Organist: Freddie Bruins. 
Koster: Henk Zomer.
Collecten: diaconie. Bij de 
uitgang: PKW. Kindercollecte: 
De Baby Box Een Mission 
Possible project.
Kinderkerk: groep 1 t/m 8. 
Oppas: Annemiek Linde en 
Wenny Schuurman.
Van Dedem Marke: 30 nov. 
ds. J. Zondag. Pianist: Luko 
Hans.
Zieken. Clara Feyoena Heem, 
Rheezerweg 73, 7771 TD 
Hardenberg: mw. ten Klooster, 
Langewijk 44, afd. De Marke, 
k. 10; mw. Dekker-Michel, 
Stegerensallee 26, unit 4, k. 
4; mw. H. Nijman-Lubbers, 
Zwiersstr. 2, unit 3, k. 29; mw. 
Eggink-Logtenberg, Langewijk 
72.
Hospice Familie Assenhuis, 
Baron van Dedemlaan 2, 7701 
HT Dedemsvaart: mw. B. 
Meijer-Stroomberg, De Tjalk 31.
Van Dedem Marke, De Tjalk 49, 
7701 LR Dedemsvaart: mw. A. 
Zwiers-Wink, Nachtegaalstr. 4, 
k. 129.
Medisch Spectrum Twente, 
Ariënsplein 1, 7511 JX Enschede: 
mw. M. Nijboer, Jongkindstr. 1.
Psychiatrische Kliniek, 
Dennenweg 9, 9404 LA Assen: 
mw. H. Huisjes, Linderdijk 3, 
een kaartje zal haar goed doen.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, 
Jan Weitkamplaan 4a, 7772 SE 
Hardenberg: mw. A. Meesters-
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Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland, worden wekelijks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelijk leven in de 
eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zijn geen kosten verbonden. Alleen 
digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte is. 
Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

Drenthe

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWJAARSCONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

REGIONALE 
JEUGDBIJEENKOMST?

Overijssel
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Strampel, Asterstr. 25.
Activiteiten. Woensdag 4 
dec. 19.30 uur moderamen (De 
Antenne)

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. 
Prenger, De Mute 61, 7683XT 
Den Ham, tel. 0546-671747, 
gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 1 dec.: 
GK 10.00 ds. H. de Haan. 
Gezinsdienst m.m.v. Combo. 
O.v.d.: groep C. Knd.: geen. 
Oppas: zaal 6: Jacobien Vehof, 
Karin Kolkman, Maureen 
Huisken en Ilse Bootsveld. GK 
19.00 ds. E. Prins, Daarle. Gez. 
dienst. Collecten: diaconie. 
2. Alg. Kerkelijke Arbeid. 
Deurcollecte: kerk.
Gezinsdienst. Thema: God 
belooft vrede. In het boek Micha 
lezen we over de tijd waarin 
vele bedreigingen zijn. De 
Profeet Micha mag het volk van 
Israël vertellen over de belofte 
van God, dat Hij zal ingrijpen 
en vrede zal brengen. We zullen 
samen met de kinderen het 
gaan hebben over de vredesduif. 
De kinderen worden actief 
ingeschakeld bij de uitvoering 
en verwerking daarvan. Verder 
starten we ook het kerstproject 
van de kindernevendienst op 
met als thema ‘God belooft de 
vredekoning’. M.m.v. organist en 
combo.
Overleden. Op 1 nov. is, na 
een kort ziekbed, broeder 
Alex Spoelman overleden in de 
leeftijd van 69 jaar. Hij woonde 
aan de Bossinkkamp 11. De 
crematie heeft op 7 nov. in 
kleine kring plaatsgevonden. De 
Here trooste zijn vrouw, zoon 
en familie.
Onze zieken. Zr. H. 
Bouwhuis-Meijer, Molenstr. 
21b, kampt al langere tijd met 
veel pijn o.a. in haar rug. Zij 
zou in de week van 18 nov. een 
heupoperatie ondergaan, maar 
helaas moet deze een aantal 
maanden worden uitgesteld. 
Dit is een hele teleurstelling. 
Voorlopig verblijft zij bij haar 

dochter in Nijverdal en krijgt 
daar de nodige zorg.

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. 
Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 
VA Hardenberg, tel. 0523-
272019
Krentenbroodactie. Op 
29 nov. is de verkoop van 
krentenbrood voor het 
kindercentrum ‘The Home of 
Hope and Dreams’ gestart. 
Eén brood kost € 5. Van OPA 
(Oud Papier Actie) achter de 
Hessenwegkerk te Heemse 
heeft de stichting toestemming 
gekregen om tijdens het 
brengen van het oud papier 
krentenbrood te mogen 
verkopen. Het bestuur van 
de stg. ‘The Home of Hope 
and Dreams’ is hier OPA heel 
dankbaar voor en hoopt dat 
het weer een groot succes mag 
worden. Ook op de vrijdagen 13 
en 20 dec. staan we hier weer 
voor de verkoop van het brood.
Cadeautjesmarkt. 4 dec. 
van 14.00 tot 16.30 uur in 
de Schakel. Wij willen extra 
aandacht schenken aan de 
sinterklaastijd, Sint en Piet 
zijn uitgenodigd om ons een 
bezoekje te brengen. Ouders, 
oma’s en opa’s neem de 
kinderen mee. Voor ieder 
kind is er een presentje en 
wat lekkers. 6 dec. van 9.00 
tot 16.00 uur in en rondom 
de Esch; 7 dec. van 10.00 tot 
13.00 uur in de Esch. Hier 
kunt u genieten van koffi e met 
appelgebak, broodje hamburger 
en overheerlijke snert. U kunt 
ook snert bestellen om thuis na 
te genieten. In de Esch: maandag 
2 dec. van 18.30 tot 21.30 uur, 
dinsdag, woensdag, donderdag 
en vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur beginnen we het maken 
van kerststukjes, kransen etc. 
Ook is er de mogelijkheid om 
een grafstuk te bestellen. Ook 
worden er knieperties gebakken 
op dinsdag 3 dec. vanaf 13.00 
uur, woensdag vanaf 9.00 
uur. Tussen de middag kunt u 
deelnemen aan een soepbuffet. 
Belangstelling kom vrijblijvend 
bij ons binnen. Oproep voor 
groen (bijv. conifeer, nana 
skimnia etc.), kan in de Esch 
gebracht worden. Opbrengst 
komt ten goede van kleding- 
en voedselbank, PKN kerk. 
Nog vragen u kunt altijd bellen 

met Miny tel.264877, Janny 
tel.260381, Hilly tel.270888, 
Roelie tel.270870.
Kerstviering. 14 dec. om 
14.00 uur in de Höftekerk. 
Ook is er een Levende 
Kerststal en is er een verkoop 
van kerstbakjes, grafstukken, 
voedertaarten, snert etc. 
We zijn nog op zoek naar 
kerstspullen, skimmia en 
(gele) coniferengroen. Voor 
info: Janneke Meijer, tel: 
06-57050404.
Verjaardagstasje stopt. 
Dit diaconale project voor 
kinderen van 4-12 jaar, 
die in armoe opgroeien, 
is gestopt. De burgerlijke 
gemeente Hardenberg vindt 
ons project zo geslaagd. dat 
zij het overgenomen heeft en 
de betreffende kinderen een 
cadeaudoos aanbiedt van de stg. 
Jarige Job.

LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 1 dec.: 
Kruiskerk 9.30 ds. G. van Zijl, 
Hellendoorn.
Jarig. Dhr. N. Ballast, Anerweg 
Zuid 61, 7775 AR Lutten, 30-11-
1932.
Mw. G. Voorstok-Scholten, 
Anerweg Zuid 17, 7775 AN 
Lutten, 01-12-1944.
De bloemen gaan vandaag met 
een groet van ons allen vanuit 
de Kruiskerk naar de fam. C. 
Post, Waterkering 15, Wierden; 
vanuit de Lantaarn naar de fam. 
Westerhof, Dedemsvaartseweg 
Noord 152b; vanuit de Kapel 
naar mw. T. Doldersum-Vos, 
Schuineslootweg 94.
Van de kerkrentmeesters. 
Na vele jaren trouwe 
bloemendienst, meer dan 20 
jaar, hebben Jenny Nijland en 
Bertha Doldersum aangegeven 
per 1 jan. 2020 te willen 
stoppen met dit fleurige 
werk. Helaas zijn er nog geen 
vrijwilligers gevonden die dit 
dankbare werk over willen 
nemen. Vandaar deze oproep, 
als je denkt dat dit wat voor je 
is neem dan even contact met 
mij op of met een van onze 
ambtsdragers en meld je aan.

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. 
Wolfertstraat 35, 7692 AH 
Mariënberg, tel. 0523-235724, 
e-mail j.visser.hesselink@gmail.
com
Kerkdienst 1 dec.: 9.30 ds. 
L. van Rikxoort. Beerzerveld 
19.00 ds. J. Adriaanse. 
Gez. dienst. O.v.d.: mw. 
R. Menderink. Diakenen: 
H. ter Bekke en P. Olsman. 
Collecten: stg. Michal, kerk 
en gebouwen. Gastheer: W. 
Menzo.
Uitnodiging. 65+ van de 
Sionskerk. De Kerstmiddag 
is op 12 dec. in de Wingerd. 
Aanvang: 15.00 uur met koffi e/
thee. Algehele leiding door ds. 
L. van Rikxoort. Hij verzorgt 
ook de meditatie en begeleidt 
de zang. Het programma bestaat 
verder uit schriftlezing, zang, 
declamatie en het voorlezen 
van een kerstverhaal. Aan het 
eind van de middag wordt een 
gezamenlijke broodmaaltijd 
gehouden. De afsluiting is 
rond 17.30 uur. Er is een 
collecte voor de onkosten. 
Voor eventueel vervoer kunt 
u contact opnemen met Ina 
Schlepers, tel. 06-21921019.
Meeleven. We noemen 
niemand met name, maar dat wil 
niet zeggen dat we elkaar niet in 
onze gebeden kunnen noemen.
Tekst. Tien misverstanden 
over God. 8. God is selectief. 
‘Jakob heb Ik liefgehad, maar 
Ezau heb Ik gehaat’, zegt God 
(Rom. 9:13). Is dat niet typisch 
voor Hem? Als Hij je liefheeft, 
heb je mazzel, zo niet, dan 
ben je reddeloos verloren. Dit 
is echt een groot mysterie in 
de Bijbel: God lijkt enerzijds 
iedereen de ruimte te geven 
om Hem te ontmoeten (vb: Joh. 
1:12), en anderzijds een keuze 
te maken. Toch is het vooral 
onze wiskundige instelling die 
tot zo’n tegenstelling leidt. 
De boodschap van de Bijbel is 
heel eenvoudig: als je in God 
gelooft, dan ben je Zijn kind. 
Achteraf (zoals in Rom. 9:13) 
zal God de balans opmaken. 

Voor nu geldt dat God je neemt 
zoals je bent en je uitnodigt 
op Hem te vertrouwen. 
Zonder voorwaarden. Zonder 
beperkingen.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 1 dec.: 10.00 
ds. M. Sytsma-van Oeveren, 
Kampen. Oppas: Esther 
Lassche en Daniek Lassche. 
Knd.: groep 1 en 2: Jerina 
en Merel. Organist: Jan 
Pieter van Eerde. 14.30 ds. 
W. Dekker, Kampen. Gez. 
dienst. Organist: Tjakko de 
Jonge. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Diaconie.
Eeuwigheidszondag. Op 24 
nov. hebben we hen die ons in 
het afgelopen jaar zijn ontvallen 
herdacht. We stonden samen 
met hun nabestaanden stil bij 
het leven wat is geweest. We 
kijken terug op een waardevolle 
dienst en kunnen zeggen dat 
ondanks het verdriet en gemis 
we mogen weten en vertrouwen 
dat God met ons mee blijft gaan 
op de weg die we zonder onze 
geliefden moeten gaan. Ga met 
God en Hij zal met je zijn, Hij 
staat ons bij met zijn troost en 
zegen totdat we elkaar eens 
weer mogen ontmoeten en in 
zijn naam elkaar weer mogen 
begroeten. Tot die tijd zal God 
mee gaan om in vertrouwen 
onze levensweg te vervolgen.
Ook de namen van de 
kinderen die in het afgelopen 
jaar het levenslicht mochten 
aanschouwen werden genoemd. 
Er waren dankbare en hoopvolle 
momenten van vreugde en 
blijdschap om het geschenk wat 
ontvangen werd uit de hand van 
de Schepper van nieuw leven. 
Zo mogen we met elkaar en in 
verbondenheid met onze God 
het leven wat ons ten deel valt 
leven, wetende dat God er is 
vanaf het begin tot aan het eind. 
En in dat vertrouwen mogen we 
geloven dat het einde van ons 
aardse leven een begin is van het 
eeuwige waarin God alles en in 
allen zal zijn.
Hartelijke groeten en een goede 
en gezegende week toegewenst.
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kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

½ jaar 

GRATIS 
proberen!!

“De Bijbel is geen boekje 
voor het bloeden.”

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

Zonder kosten. Zonder verplichting.

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

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.Toe aan  
een nieuwe 
siTe voor  
uw kerk?

Advertenties

DOOR DS. BERT 

ALTENA, ASSEN

dat God met ons mee blijft gaan 

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

INTERESSANTE LEZING?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

KERSTCONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE THEMADIENST?
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Afgelopen maand waren in onze 
kerk de christelijke basisscholen 
te gast. In drie volle diensten kwa-
men de scholen in de kerk om 
met ons de zondag te vieren. Het 
thema werd gekozen naar aanlei-
ding van het verhaal van Abraham 
die drie mannen op bezoek kreeg.

In de weken voorafgaand aan de 
dienst ging ik op bezoek in de 
klassen. Op vrijdagmorgen direct 
om half negen werd ik verwacht. 
Een bijzonder ervaring voor mij 
om op dat tijdstip naar school te 
fi etsen. Aan alle kanten werd ik 
voorbij geracet door kinderen 
met schooltassen en ouders die 
het overzicht over hun kroost 
probeerden te houden. Ik zag 
gemeenteleden, speelkameraadjes 
van onze buurkinderen en andere 
bekende gezichten die ik niet 
direct kon plaatsen. Ik parkeerde 
mijn fi ets bij die van andere ouders 
en liep voorzichtig het gebouw 
binnen. Vreemd om dat te doen 
zonder kinderen die tegen je aan 
kletsen of je hand vasthouden. 

De lessen zouden bijna beginnen, 
maar nog niemand had zich aan mij 
voorgesteld. Uit niets bleek dat 
ik verwacht werd. Ik besloot een 
ouder om raad te vragen: “Weet u 
waar groep 5 zit?” Dat bleek nog 
niet zo makkelijk. Ik beklom de 
trap in de hal en zocht de bordjes 
bij de deuren af. Gevonden! Groep 
5 van de juiste school. Ik klopte op 
de deur en de juf kwam gehaast 
naar mij toe. “Dus toch,” zei ze. 
Mijn komst was niet aangekondigd. 
Een goed begin.
 
We zouden het namelijk met 
elkaar hebben over ‘welkom’ zijn. 
Wanneer voel je dat je er mag 
zijn? En hoe kun je zorgen dat een 
ander zich op zijn gemak voelt? 
Een jongen in de klas stelde zich 
voor. Hij was er nog niet zo lang: 
maar voelde zich helemaal thuis. 
De andere kinderen wilden met 
hem spelen, naast hem zitten en 
meenemen naar leuke dingen. 

We deden ook een toneelspel. 
De eerste keer ontving iemand 
zijn beste vriendin bij hem thuis 
en deed van alles om haar wel-
kom te heten. Een aardig praatje, 
een glaasje drinken en ze lachten. 
De tweede keer kwam er iemand 
op bezoek die niet zo aardig was. 
Toch heette hij hem welkom in 
zijn huis. Hij maakte een aardig 
praatje en gaf een glaasje drinken. 
Per ongeluk lachten ze ook samen. 
Het liet zien dat gastvrij zijn en 
welkom heten uiteindelijk niet 
afhangen van wie er langskomt. 
Maar dat het afhangt van wat 
degene doet die welkom heet. 

Onbedoeld was mijn bezoek pre-
cies de ervaring die bij de gastvrij-
heid van Abraham in Genesis 18 
paste. Ik kwam onaangekondigd, 
onverwachts, maar was welkom. 
Als vreemdeling op school.

Practice what 
you preach
DOOR DS. JACOLINE BATENBURG, 

HOOGEVEEN

Binnen de the-
ologie is er een 

apart vak dat zich hiermee bezig 
houdt, het vak gemeenteop-
bouw. Theologische theorievor-
ming die zich nadrukkelijk richt 
op de (kerkelijke) praktijk.

Bouwers en boeren
De term gemeenteopbouw ruikt 
al protestants. Het beeld van 
bouw, verbouw, fundamenten 
leggen en stenen sjouwen - beel-
den uit het Nieuwe Testament, 
ligt al gauw voor de hand. Maar 
er is ook een stroming die meer 
de nadruk legt op de organi-
sche ontwikkeling binnen de 
kerk. Dan worden de beelden 
meer gezocht in de sfeer van 
de natuur, van zaaien, groei-
tijd, oogst, de natuurlijke cyclus 
enzovoort. Ook beelden die 
volop in de Bijbel terug te vinden 
zijn. De eersten 
(de bouwers) 
kunnen zich soms 
verliezen in hun 
enthousiasme. 
Bij menige reno-
vatie is er heel 
wat vernield. De 
tweeden (de boeren) zijn soms 
te afwachtend en passief. Ze 
laten Gods water over Gods 
akker lopen en dat is het wel 
zo’n beetje. U begrijpt het beeld. 
En dat het beste is om de juiste 

middenweg te bewandelen. Maar 
hoe doe je dat?

Motivatie
Het is belangrijk om de verbin-
ding met je motivatie niet kwijt 
te raken. Eigenlijk geldt dat 
overal. Er is iets wat je innerlijk 
drijft om je tijd en energie in de 
kerkelijke organisatie te steken. 
Je doet het ergens voor omdat je 
er in gelooft. Je hebt een verge-
zicht, een ideaal voor ogen, dat 
je motiveert. Als dat uit het zicht 
raakt, wordt het moeizaam. Dan 
doe je de dingen uit plichtsbe-
sef of omdat anderen dat van je 
verwachten. Op zich geen ver-
keerde motivaties, wel als dat de 
enige zijn.

Het waarom
In allerlei managementlitera-
tuur en trainingen gaat het erom 
mensen te motiveren door 
(opnieuw) contact te maken met 
hun innerlijke drijfveren. Tegen-

woordig is het 
mode om dat te 
formuleren als 
de vraag naar het 
WHY (waarom). 
Waarom zijn we 
ook al weer kerk? 
Waar was het uit-

eindelijk allemaal om begonnen? 
Deze vraag aan je zelf stellen is 
belangrijker dan het antwoord 
van een ander horen. Toch wil 
ik een paar punten noemen, die 
vanuit het theologische vak van 

gemeenteopbouw, maar ook 
voor mij persoonlijk en in mijn 
werk als (stads)predikant belang-
rijk zijn geworden.

Inzichten
Het vergezicht, dat is en blijft 
voor mij het grote ideaal van het 
Koninkrijk - het centrale beeld 
in de Bijbel van Gods toekomst 
voor deze wereld - waar het in 
de kerk om moet gaan. Maar dat 
grote en vage beeld is meer een 
soort achtergrond, waartegen ik 
in de praktijk van alledag nuchter 
en bescheiden mijn weg probeer 
te zoeken. Bij dat dagelijkse ker-
kenwerk zijn voor mij de volgen-
de theologische inzichten waarde-
vol geworden:

In de toekomst van God is 
de kerk niet nodig
In de toekomst van God is de 
kerk niet meer nodig. De kerk is 
dus een noodmaatregel, een tus-
senoplossing. Dat feit kun je the-
ologisch niet voldoende onder-
strepen, vind ik.

De realisatie van de toe-
komst van God hangt niet 
van mij af
De realisatie van de toekomst van 
God hangt niet van mij af, maar 
het komt wel op mij aan. Voor 
mij is dit een manier om de goede 
balans te vinden. Je kunt immers 
ook gemakkelijk doordraven… Je 
moet ook in het kerkenwerk van 
ophouden weten.

De kerk bezit het evangelie 
niet, maar ontvangt het
De kerk bezit het evangelie niet, 
maar ze is voor alles ontvangster 
van de goede boodschap. Belang-

rijk is dat ze dat ook blijft. Waar 
de kerk pretendeert de waarheid 
te kennen of te bezitten (in de 
eucharistie (RK), in de belijdenis 
(protestants) of in de geestelijke 
gaven (evangelisch)), valt ze uit 
haar rol en van haar zelf gecre-
eerde voetstuk.

Kerk is meer dan de zondag-
morgendienst
Kerk is meer dan wat wij op zon-
dagmorgen om ons heen zien. 
Juist in de komende tijd zal het 
erop aankomen dat ‘kerk’ - ‘dat 
wat van de Heer is’, letterlijk - 
zich in allerlei andere en deels 
nieuwe vormen presenteert. Men 
spreekt wel van kerk-plekken, 
een eenvoudig maar raak woord. 
Het project Mooi Verhaal in 
Assen is daar een eigentijds voor-
beeld van. Kerkelijke presentie 
midden in de stad, midden tus-
sen waar de mensen zijn, als plek 
waar iets kán gebeuren (niet: 
móet gebeuren).

Grenzen zijn vloeiend 
In dat verband is voor mij de 
grens tussen kerkelijk en niet-
kerkelijk, tussen kerk en wereld, 
of tussen gelovig en ongelovig 
steeds minder belangrijk. Eigenlijk 
zegt mij dat niet zoveel meer en 
beleef ik onderscheidingen, die 
er natuurlijk zijn en blijven tussen 
mensen, veel meer als vloeiend 
en beweeglijk.

Zo wil ik ook graag naar de kerk 
kijken. Er is niemand die daar 
principieel buiten valt. De kerk 
is zo wijd als de wereld. Of is dat 
een te ver gezicht?

(Dit artikel verscheen eerder in Kerkblad Assen) 

Het is protestanten eigen om altijd maar weer de kerk te willen ver-
bouwen. De kerk moet immers mee met de tijd, zich aanpassen aan 
nieuwe omstandigheden en een veranderende cultuur. Het besef dat de 
kerk voortdurend onder reconstructie is, is diep in onze protestantse 
genen verankerd.

DOOR DS. BERT 

ALTENA, ASSEN

ER IS IETS WAT JE INNERLIJK DRIJFT 
OM JE TIJD EN ENERGIE IN DE 

KERKELIJKE ORGANISATIE TE STEKEN. 
JE HEBT EEN VERGEZICHT, EEN IDEAAL 
VOOR OGEN. ALS DAT UIT HET ZICHT 

RAAKT, WORDT HET MOEIZAAM

Vergezicht
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Zaterdag 30 november
EO | NPO2 | 17.10
Metterdaad
Noord-Oeganda is heel droge 
regio met schrale grond en wei-
nig bomen. Daardoor mislukken 
oogsten. Door het houden van 
bijen voor honing is er sinds een 
jaar een lucratieve inkomstenbron 
voor de Oegandezen.

Zondag 1 december
EO | NPO2 | 09.20
Zie je Zondag
We zijn te gast bij de Evangelische 
Broedergemeente in Utrecht, die 
ook wel bekend zijn als de Herrn-
hutters. Het merendeel van de 
gemeenteleden van het eerste 
uur is afkomstig uit Suriname. 

Maandag 2 december
NTR | NPO3 | 21.25
Narcostaat
Nederland is één van de groot-
ste toegangspoorten van Europa 
voor cocaïne. In deze afl evering 
praat Danny Ghosen met ken-
ners, handelaren, ex-criminelen 
en opsporingsambtenaren. 

Dinsdag 3 december
KRO-NCRV | NPO2 | 16.15
Veerkracht van Ierland
Roderick Vonhögen gaat op zoek 
naar het geheim van de spirituele 
veerkracht van de Ieren. 

Woensdag 4 december
KRO-NCRV | NPO1 | 21.25
Midsomer murders 
Als een journaliste dood in haar 
huis wordt aangetroffen openen 
rechercheurs Barnaby en Winter 
het onderzoek dat hen naar de 
duistere praktijken achter de ele-
gante stijldanswereld leidt.

Donderdag 5 december
KRO-NCRV | NPO1 | 21.40
De Kolping 
In de Nijmeegse volksbuurt De 
Kolping zorgt de renovatie en 
sloop voor veel spanning en 
stress bij de vaste bewoners. Bert 
en Elly van de woningcorporatie 
proberen alles in goede banen te 
leiden.

Vrijdag 6 december
NTR | NPO2 | 21.05
Andere Tijden 
Hoe zag het dagelijks leven eruit 
in de Tweede Wereldoorlog? 
Wat deze uitzending zo bijzonder 
maakt, is dat we bekende his-
torische gebeurtenissen zien in 
‘onbekende plaatsen’.

“Geen hoedje?” 
Kleinzoon Gabriël 

kijkt me ontstemd aan. 
“Ik draag nooit hoedjes”, aarzel 
ik. “Ze zullen me zonder hoed 
vast niet wegsturen. Of heb je 
liever dat ik er zondag wél een 
draag?”
Hij knikt. “Ze hebben daar alle-
maal hoedjes op, zelfs de kleinste 
meisjes.”
Daar, dat is de kerk van zijn 
andere opa en oma, bij wie we 
zondag ter kerke gaan om daarna 
samen koffi e te drinken. 
Ineens snap ik het. “Jij wilt je niet 
voor je oma schamen.” 
“Nee, tuurlijk niet.”
Ach ja, onze kleinzoon heeft nu 
eenmaal evangelisch-hervormde 
genen van moederskant geërfd, 
maar ook hersteld-hervormde 
van vaderskant. Niks mis mee 
hoor, met zo’n ‘refogelisch’ 
mixje, zijn kindergeloof gedijt er 
best bij. 
“Tja”, zeg ik. “Dan moet ik maar 
op zoek naar een hoed.”
Gerustgesteld bestrooit hij een 
cracker met een dikke laag hagel-
slag. Zoiets mag als je bij opa en 
oma ontbijt. 

Een hoedje dus. Hoe kom ik 
zo gauw aan een hoedje? Ik 
heb geen zin er veel geld voor 
neer te tellen, aangezien ik het 
niet vaak zal dragen. Alhoewel, 
waarom eigenlijk niet? Laatst zag 
ik op tv een vrouwelijke minis-
ter met een fl aphoed. Heeft wel 
iets, hoor. Best mooi, een hoed. 
Ook voor mannen. Mijn vader 

droeg er altijd één, en deftig dat 
ik ‘m dan vond. Dat hoedje dus. 
Het werd een zilvergrijs dopje. 
Second hand, wat zeer hip is. 
Ook de prijs sprak me aan: zes 
euro. In mijn uitgedijde kleding-
kast vond ik een bijpassende sjaal 
met een zilverdraadje erdoor. 
Zo, nu hoeft mijn kleinzoon zich 
zondag niet te generen. Ik zal 
hersteld hervormd zijn met de 
hersteld hervormden. Heel bij-
bels. En dat voor een luttel paar 
eurootjes. Hoe moeilijk kan het 
zijn?

De dienst was prachtig. Ik keek 
vermaakt naar het schattige 
meisje rechts, met haar vuur-
rode fl aphoedje. Ik genoot van 
het orgelspel. Zelfs het zingen 
op hele noten stoorde niet, de 
psalmteksten landden bedaard in 
mijn ziel. Met instemming luister-
den we naar de onderhoudende 
preek over Simson, wiens naam 
alles met zon en licht te maken 
heeft. En die te gronde ging aan 
zijn hoerige leefstijl en affaire 
met Delilah - háár naam betekent 
nacht. 

Daarna was er koffi e. En soep. 
En goede gesprekken. En gezellig-
heid. En harmonie. En veel meer 
dan dat, bedachten Jacob en ik 
toen we later weer thuis waren. 
We ervoeren sabbatsrust. Een 
weldadige feestelijke rust, na zes 
dagen hard werken. 

En nu had ik zo gedacht hè: zullen 
wij, kerkmensen, dat nou gewoon 
eens vaker doen? Gewoon 
elkaars kerken van tijd tot tijd 
bezoeken. Zonder commentaar, 
met een open mind, genieten van 
elkaars zondagse diensten. Blijd-
schap ervaren in het vele dat ons 
bindt. En dan op maandag weer 
gesterkt de wereld in. 
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Met hoed

gezi(e)n 

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

DOOR WILLEMKE 

WIERINGA, WIERDEN

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelijkse

voorvallen in haar familie met vijf kinderen en 

veertien kleinkinderen. 

Niemand van de aanwezigen 
reageert op deze ietwat bij-
zondere begeleiding. Sommigen 
spelen met loszittende draadjes, 
anderen kijken rond in nieuws-
gierige verbazing. Een enkeling 
kijkt ingespannen 
naar de dienaar 
des woords, 
tracht zin te ont-
dekken in de zinnen die aan de 
lippen ontsnappen en betekenis 

vormend door de ruimte dwalen. 
God doet wonderen en Jezus de 
rest. 
 
Na een luidkeels door de aan-
wezigen bevestigd ‘amen’ zet 
het orgel in. Het geluid hapert. 
‘Verkeerde inzet’, roept de stem 
vanachter het muziekinstru-
ment. Een nieuwe poging.

Naast mij zit de vrouw die mij 
het leven gaf. Haar hand vol ver-

trouwen in de 
mijne. Glimlach 
om haar lippen. 
Ze is gelukkig. 

Noch het haperende orgel, noch 
het sonore gesnurk brengt haar 

van de wijs. ‘Volgende keer’, zo 
fl uister ik zachtjes in haar oor, 
‘ga ik hier preken!’ Ze gelooft 
me niet. Lacht. Bij het slotlied 
is het haar beurt om ernstig te 
vragen: ‘Kom jij wel eens in de 
kerk? ’ Ik knik bevestigend. Dan, 
na enig nadenken: ‘Hoe oud 
ben jij eigenlijk? ’ Ze vertrouwt 
het niet, wanneer ik mij leeftijd 
noem. Lacht. Is blij. Het kán niet 
waar zijn, maar het doet er niet 
toe. We zijn daar samen. 

Dat was gisteren. Vandaag is 
zij dit alles kwijt. Ik niet. Ik 
schrijf een stukje. Over liefde en 
tederheid die niet in woorden te 
vangen zijn.

Gisteren en vandaag

DOOR DS. FOEKJE DIJK, DALFSEN

Het sonore geluid van snur-
ken ondersteunt als een zacht 
basso continuo de kalme 
woorden van de predikant. 

GOD DOET WONDEREN EN 
JEZUS DE REST

Noch het haperende orgel, noch het sonore gesnurk brengt haar van de wijs

In de kerk gaat het om mensen. En 
dat mag het hele dorp weten. De 
hervormde gemeente Lexmond 
(Utrecht) zag kansen om deze 
boodschap in het dorp gestalte te 
geven. Samen met een reclamebu-
reau maakte de gemeente banners 
met daarop foto’s van kerkleden. 
De woorden ‘Welkom in de kerk’ 
maakten het af. Er kwamen veel 
positieve reacties. Van het ene idee 
kwam het andere. Er kwamen ban-
ners met Kerst en Pasen, bij de 
rommelmarkt en de kledingbeurs. 
Ook banners met een ludieke 
tekst: ‘Ook wij zijn op zondag 
open’. De Actie Kerkbalans voerde 
deze lijn verder door met een 
fotokaart en groet in de envelop. 
Hoewel de kaart vooral als vrien-
delijk gebaar was bedoeld, stegen 
de toezeggingen in de eerste ronde 
van kerkbalans met bijna vijftig pro-
cent. En er gebeurde meer. Bij een 
‘kerk-op-schoot-dienst’ kwamen 
zeker vijftig kinderen die nog nooit 
eerder in de kerk waren geweest 
met hun ouders of grootouders. 
Ook zij voelden zich aangesproken. 
De hoop van de kerkgemeenschap 
werd waarheid: mensen gaan op 
een andere manier naar de kerk 
kijken. 
Binnenkort lopen in de straten 
van Lexmond papierprikkers met 
hesjes met het logo van de kerk. 
Een volgende stap is het bouwen 
van een nieuw kerkelijk centrum 
dat voor het hele dorp een functie 
heeft. Een inloophuis, voedselbank, 
plek voor uitvaarten en wellicht het 
consultatiebureau. Stap voor stap 
vervult de hervormde gemeente zo 
haar droom: een kerk die open is 
voor het hele dorp. Bron: PKN

Kerk Lexmond 
maakt recame

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

REGIONALE DOVENDIENST?
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De bladeren vallen van de 
bomen, de duisternis over-
heerst de dag…

Het is precies deze 
periode van het 

jaar waarin vele mensen geteis-
terd worden door depressies en 
aanverwante diepe somberheden. 
De bladeren vallen van de bomen, 
de duisternis overheerst de dag 
en zelfs in het hemelgewelf tekent 

de grijsheid overdag silhouet-
ten van uitzichtloosheid. Arme, 
arme lijdenden, die zuchtend en 
steunend, doodmoe van de nacht, 
’s ochtends toch weer dappere 
pogingen doen om op te staan en 
zich naar de dagelijkse werkzaam-
heden slepen. 

Licht
Wat van het huidige tijdsgewricht 
ook gezegd mag worden, soms 
zijn er openbaringen en ontdek-
kingen die van een onthutsende 
eenvoud zijn en de vraag oproe-
pen waarom iemand dit niet eer-

der heeft bedacht! Zoals licht-
therapie. Voor velen van hen, 
die lijden aan deze periode van 
‘de donkere dagen voor Kerst’, 
is deze lichttherapie letterlijk 
en fi guurlijk een verlichting! ’s 
Ochtends bij het ontwaken gaat 
langzaam een lichtje op, wordt 
vagelijk sterker en sterker, totdat 
de slapende somberheid wakker 
wordt en het licht meer uitzicht 
geeft dan vorig jaar rond deze 
tijd. Een uitkomst.

Symboliek
Soms denk ik wel eens: we kun-

nen van de kerk denken wat we 
willen, haar eeuwenlange tradi-
ties aan de laars lappen. Maar 
de invoering destijds van deze 
verstilde adventsweken, zorgvul-
dig bewaakt door de kerkelijke 
traditie, hebben iets weg van het 
effect van lichttherapie. 

Langzaam en traag, iedere zondag 
een kaars meer aangestoken, tot-
dat allevier in het volle licht staan. 
Een geweldige symboliek om te 
laten zien dat het duister opgehe-
ven kan worden, hoe donker de 
levensnacht ook is.

‘Wie zet jij in het licht?’, is 
de vraag Joris Linssen op 
donderdag 12 december zal 
stellen aan jong en oud op 
het plein bij de Grote of Sint 
Clemenskerk in Steenwijk. 

Voor de opnames van het 
KRO-NCRV programma ‘Joris’ 
Kerstboom’ zet Linssen op elf 
plaatsen in Nederland zijn kerst-
boom neer. Ook in Steenwijk. 
Met hulp van zijn ‘Angels’ deelt 
Joris kerstballen uit, waarin 
mensen een foto of een tekst 
kunnen plaatsen. Deze worden 
in de metershoge kerstboom 
gehangen. Joris’ Kerstboom is 
een ontmoetingsplaats waar je 
elkaar ten huwelijk kunt vragen, 
een reddende engel kunt bedan-
ken, sorry kunt zeggen, een 
hechte vriendschap kunt beze-
gelen, et cetera. Zo groeit Joris’ 
Kerstboom tot een monument 
van mensen van betekenis. Lins-
sen bevraagt de mensen die een 
kerstbal hebben opgehangen. 
Joris’ Kerstboom wordt tussen 

14 en 20 december op NPO 2 
uitgezonden. 
De werkgroep ‘Anders naar 
Kerst’ zorgt ervoor dat het 
kerkplein een sfeervol geheel 
wordt, met gezellige kraampjes 
en muziek. Om precies 20.00 
uur wordt de enorme kerst-
boom door Joris in het licht 
gezet, zodat alle kerstballen met 
foto’s belicht worden. KRO-
NCRV hoopt op veel toeschou-
wers, die samen met Linssen 
zullen aftellen tot dit speciale 
moment.

Wie een mooi verhaal heeft en 
iemand in het licht wil zetten, 
kan zich daarvoor aanmelden via 
het reactieformulier op de site 
https://www.kro-ncrv.nl/pro-
grammas/joris-kerstboom  

Meer weten over het program-
ma? Ga dan naar 
www.joriskerstboom.nl

Donderdag 12 december, 15.00 – 20.00 uur, Steenwijk, 
kerkplein van de Grote of Sint Clemenskerk  

Het duister opgeheven kan worden, hoe donker de levensnacht 
ook is

Advent: lichttherapie

DOOR DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN

 Uniek concert met 
werk van Tom Parker 
Voor veel mensen een traditie: 
zingen in de kerstperiode. 
Projectkoor The Choir Company 
werkt hard aan haar eigen 
traditie: in de aanloop naar kerst 
door het land touren met het 
breed gewaardeerde werk van de 
beroemde componist Tom Parker. 
Zijn ‘Young Messiah’ is een 
begrip! Het projectkoor maakt, 
samen met een huisband en 
solisten, een heuse ervaring van 
die concerten. Vorig jaar werd 
een speciaal kerstprogramma 
uit het oeuvre van Tom Parker 
gekozen. Dat was zo’n succes, dat 
ze nu ‘The Christmas Collection 
of Tom Parker 2019’ presenteren.

Zaterdag 21 december,  20.00 uur, Meppel, Oude Kerk, 
Groenmarkt 4, € 22, kaarten: www.eventsforchrist.nl

Volkskerstzang 
Zutphen 
Vier kerken in Zutphen slaan de 
handen ineen en organiseren een 
Volkskerstzang. Nu de dagen  
korter en donkerder worden, 
is het thema meer dan passend: 
‘Kom in het licht, Hij roept je’. 
Allerlei mensen werken mee aan 
deze kerstzang, namelijk: Chris-
telijke Gemengde Zangvereniging 
‘Halleluja’, Erik Bakker (orgel), 
Lukas Ebbers (trompet) en Joline 
Stockhorst (koororgel). Marco 
Vermin zal een meditatie ver-
zorgen. De samenwerkende ker-
ken zijn: Hervormde Gemeente 
‘Irene’ B.A., de Christelijke Gere-
formeerde Kerk Zutphen, de 
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt 
Zutphen en de Protestantse 
Gemeente Zutphen.

Zaterdag 21 december, 19.30 uur (deur open 
19.00 uur), Zutphen, Walburgiskerk, gratis

Nieuwe cd Sela
Sela brengt een nieuwe cd uit. 
Geïnspireerd door Rembrandts 
bekende schilderij ‘Terugkeer 
van de verloren zoon,’ schreef 
zangeres Anneke van Dijk een 
lied over het thema ‘thuis’. Het 
bleek de rode draad door de 
nummers te worden. Sela werd in 
2005 opgericht met het doel om 
kerken van eigentijdse muziek te 
voorzien. 

‘Thuis’ van Sela is te bestellen via www.sela.nl

In de kerk gaat het om mensen. En 
dat mag het hele dorp weten. De 
hervormde gemeente Lexmond 
(Utrecht) zag kansen om deze 
boodschap in het dorp gestalte te 
geven. Samen met een reclamebu-
reau maakte de gemeente banners 
met daarop foto’s van kerkleden. 
De woorden ‘Welkom in de kerk’ 
maakten het af. Er kwamen veel 
positieve reacties. Van het ene idee 
kwam het andere. Er kwamen ban-
ners met Kerst en Pasen, bij de 
rommelmarkt en de kledingbeurs. 
Ook banners met een ludieke 
tekst: ‘Ook wij zijn op zondag 
open’. De Actie Kerkbalans voerde 
deze lijn verder door met een 
fotokaart en groet in de envelop. 
Hoewel de kaart vooral als vrien-
delijk gebaar was bedoeld, stegen 
de toezeggingen in de eerste ronde 
van kerkbalans met bijna vijftig pro-
cent. En er gebeurde meer. Bij een 
‘kerk-op-schoot-dienst’ kwamen 
zeker vijftig kinderen die nog nooit 
eerder in de kerk waren geweest 
met hun ouders of grootouders. 
Ook zij voelden zich aangesproken. 
De hoop van de kerkgemeenschap 
werd waarheid: mensen gaan op 
een andere manier naar de kerk 
kijken. 
Binnenkort lopen in de straten 
van Lexmond papierprikkers met 
hesjes met het logo van de kerk. 
Een volgende stap is het bouwen 
van een nieuw kerkelijk centrum 
dat voor het hele dorp een functie 
heeft. Een inloophuis, voedselbank, 
plek voor uitvaarten en wellicht het 
consultatiebureau. Stap voor stap 
vervult de hervormde gemeente zo 
haar droom: een kerk die open is 
voor het hele dorp. Bron: PKN

Kerk Lexmond 
maakt recame

Joris’ Kerstboom 
komt naar Steenwijk

Foto: Stijn Ghijsen



8 zondag 1 december 2019 kerkdiensten

Vrijdag 29 november
Micha 1:1-7
Zaterdag 30 november
Micha 1:8-16
Zondag 1 december
Micha 2:1-5
Maandag 2 december
Micha 2:6-11
Dinsdag 3 december
Micha 2:12-3:4
Woensdag 4 december
Micha 3:5-12
Donderdag 5 december
Filippenzen 1:1-11
Vrijdag 6 december
Filippenzen 1:12-267

Prediker zegt: verdriet is beter 
dan lachen, want bij een treurig 
gelaat is het met het hart goed 
gesteld. Daar word ik niet vrolijk 
van, maar dat zal ook wel de 
bedoeling zijn. Rikkert Zuiderveld

 Zondag 1 december 2019
1e advent

Aalden 10.00 da. H. Knegt
Alteveer GK 10.00 ds. H. 
Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van 
Noord De Bron 10.00 ds. L. v/d 
Peppel 11.00 zin in zondag JK 
10.00 dhr. H. Binnenkamp De 
Slingeborgh 10.30 ds. H. Pol 
OK 10.00 ds. R. Busschers
Beilen PK 10.00 ds. P. de Vries
Blankenham 10.00 ds. C. 
Meijer
Borger GH 10.00 ds. M. van ‘t 
Hof
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. H. Hoogeveen
Drijber GK 10.00 ds. H. 
Scholing
Dwingeloo 10.00 ds. J. Greving
Een 9.30 ds. H.J. Meijer
Elim HK 10.00 top 2000 dienst
Emmen GrK 10.00 ds. De 
Kruijff
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 drs. H. Mellema
Gasselternijveen 10.00 mw. J. 
Louissen
Gees 10.00 past. A. Metselaar
Gieten DK 9.30 ds. J. Middeljans
Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Kompas 
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld 10.00 dhr. H. 
Kerssies 19.00 ds. H. Bakhuis
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 mw. B. Olijve
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. 
Paans GrK 9.30 ds. J. Snaterse 
17.00 ds. B. van Werven HK 
9.30 ds. J. Kooistra OK 9.30 
ds. D. v/d Vaart 19.00 vespers 
VH 9.30 ds. W. Loosman 17.00 
vespers Weidesteyn 10.30 ds. 
T. Braam Olden Kinholt 10.15 
ds. L. Pleijsant. H.A.
Klazienaveen KK 9.30 dhr. B. 
Broers
Kloosterveen De 
Ontmoeting 10.00 ds. H. 

Harmsen
Meppel Erfdeel 10.00 ds. K. 
Stroop OK 10.00 ds. S. Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E. 
v/d Meulen
Nieuw-Balinge 10.00 ds. F. van 
Santen 19.00 ds. T. Beekman
Nieuweroord ImK 19.00 
dhr. A. Lowijs RH 10.00 ds. W. 
Bakker
Nieuw-Weerdinge RW 10.00 
ds. Van Elten
Nijeveen 10.00 ds. K.v /d Hout
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 n.b.
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. Jumelet
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. T. 
Beekman 15.00 ds. J. Boer
Valthe BK 10.00 ds. J. de Korte
Vries DK 10.00 dhr. T. van 
Beijeren
Westerbork VH 10.00 ds. B. 
Urgert 19.00 ds. A. de Lange. 
H.A. SK 10.00 ds. M. Leffers. 
H.A.
Zuidlaren LK 10.00 HK 10.00 
ds. W. Slob DK 19.00 vespers
Zuidwolde GK 10.00 ds. B. 
Gras HG 10.00 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds. 
Linthout

Zondag 1 december 2019
1e advent

Ens GK 9.30 ds. G. Timmer 
19.00 dhr. B. Ritsema
Kraggenburg 10.00 ds. D. 
Wolters
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra 
17.00 ds. G. van Zanden PK 
10.00 ds. G. van Zanden 17.00 
ds. H. de Haan De Poort 
10.00 ds. J. Tadema 17.00 ds. E. 
Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke 
19.00 avondgebed

Zondag 1 december 2019
1e advent

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 
10.00 ds. M. Peschar GrK 10.00 
ds. P. Endedijk PK 10.00 ds. 
M. Montagne Noach 10.00 ds. 
D. van Bart Eugeria 10.15 da. 
J. Vedders ZGT 10.30 dhr. S. 
Visser
Beerzerveld 10.00 ds. J. Smit 
19.00 ds. J. de Goeijen

Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim WK 10.00 ds. 
G. Rohaan 19.00 ds. R. v/d Berg. 
Jongerend.
Berkum HH 9.30 ds. J. van Ark
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. G. 
Veening Dijkhuis 10.00 ds. T. 
Nieuwenhuis
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d 
Berg 19.00 gemeenteleden
Daarle 9.30 ds. A. v/d Spek 
19.00 da. H. Paas HK 9.30 ds. 
G. van Asselt 15.00 ds. K. Borsje
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 
19.00 n.b.
Dalfsen GrK 10.00 ds. T. 
Dankers 19.00 ds. G. Zijl 
Oudleusen 10.00 mw. G. 
Lubbersen
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. 
J. Zondag. H.A. De Fontein 
19.00 ds. G. Trouwborst. H.A.
De Krim PK 9.30 dhr. E. 
Fokkema
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. H. de 
Haan 19.00 ds. E. Prins DK 
10.00 ds. G. de Goeijen
Enschede OK 10.00 
Lonneker 10.00 mw. M. 
de Vries BK 10.00 ds. L. 
Aangeenbrug ZP 18.00 ds. D. 
van Zijll HZ 10.00 ds. G. Slüter 
JK 10.00 ds. H. Cohen
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 
19.00 ds. B. Heusinkveld
Genemuiden GK 9.30 ds. 
Veenstra 19.00 ds. I. Postma 
GrK 9.30 en 15.00 ds. M. 
Aangeenbrug. H.A. en dankz. 
HC 9.30 en 19.00 ds. E. 
Hulsman. H.A. en dankz.
Giethoorn PG 10.00 ds. M. 
Visschers
Hardenberg Baalderveld 
10.00 ds. P. Langbroek HK 
10.00 ds. H. Dorgelo De 
Matrix 9.30 ds. P. Noordmans 
Radewijk 10.00 ds. G. 
Holverda HöK 10.00 ds. A. de 
Lange CFH 10.30 Witte Kerk 
10.00 dhr. J. Eertink Oostloorn 
10.30 ds. P. Noordmans SK 
19.00 ds. L. van Rikxoort
Heino 10.00 dhr. H. Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 
10.30 ds. J. Wassenaar 19.00 ds. 
J. Wassenaar KW 9.30 ds. R. 
Perk KZ 10.15 drs. J. Kroeskop
Holten DK 9.30 ds. M. van 
Sandijk 19.00 ds. S. Roozenboom 
Kandelaar 9.30 ds. A. de Bruin 
Kinderboerderij 11.00 ds. M. 
van Sandijk
Kamperveen 9.30 n.b.
Lemelerveld BK 9.30 ds. J. 
Wegerif
Lutten KK 9.30 drs. G. Zijl

Mariënberg SK 9.30 ds. L. van 
Rikxoort
Nijverdal RB 9.30 ds. H. Paas 
HC 9.30 ds. H. van Dalen 18.30 
ds. P. Dekker
Oldemarkt GK 9.30 mw. E. 
Pierik
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma 
HK 9.30 ds. R. de Bruijn 19.00 
ds. J. de Haan
Paasloo HG 9.30 ds. E. Jans
Rijssen GK 9.30 ds. S. Ris 
19.00 ds. G. v/d Berg
Rouveen 11.00 ds. P. v/d 
Meulen
Sibculo KK 9.30 ds. B. 
Heusinkveld
Schuinesloot 11.00 ds. v/d 
Griend
Sint Jansklooster JK 10.00 da. 
M. Sijtsma 14.30 ds. W. Dekker 
Kapel 10.00 
Staphorst 9.00 ds. P. v/d 
Meulen
Steenwijk GrK 9.30 en 19.00 
ds. A. van ’t Zand OV 9.30 ds. 
B. Haanstra EV 10.45 ds. B. 
Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. 
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap MK 10.00 ds. J. Dekker
Vriezenveen OK 9.30 ds. 
J. Dijkstra. H.A. Vriezenhof 
16.00 ds. W. den Braber. H.A.
Vroomshoop Irene 9.30 ds. F. 
Schipper 19.00 ds. J. Antonides
Wanneperveen 11.00 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45 
ds. H. Donken 18.45 ds. M. 
v/d Zwan. Voorber. H.A. GK 
9.30 ds. P. Dekker Molukse 
Kerk 19.00 ds. P. Dekker 
Hoge Hexel 9.30 ds. T. Smink. 
Voorber. H.A. 15.00 ds. G. 
Koppelman
Wijhe NK 10.00 da. M. 
Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d 
Dool. H.A.
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok 
14.30 ds. G. Timmer
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wijk 19.00 ds. H. de Jong
Witharen 10.00 ds. H. Baart
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. G. Baalbergen
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 
Beek 19.00 ds. L. Lingen
Zwolle AK 9.30 ds. N. 
Eygenraam GrK 17.00 
Michaëlsversper JK 9.30 ds. G. 
v/d Berg 17.00 kand. H. Fokkert 
LK 10.00 ds. M. Jonker OK 
10.00 ds. I. Epema Open Kring 
9.30 ds. C. Baljeu SiK 10.00 ds. 
H. Evers StK 9.30 dhr. G. van 
Vulpen

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

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Gouda (Westerkerk), ds. J.C. 
Scholte-de Jong te Middelburg 
(Hofpleinkerk)
te Lollum-Waaksens (deeltijd 
33%), ds. J.B. Voogd, die al via 
de mobiliteitspool aan deze 
gemeente verbonden was en die 
dit beroep heeft aangenomen
te Genemuiden (herv. wijk 2), 
ds. G.H. Molenaar te Doornspijk 
(herv.)

Aangenomen
naar Ouwsterhaule-
Scharsterbrug, prop. W.F. 
Warnar te Heeg

Bedankt
voor Huizen (Meentkerk), 
ds. T. de Ridder te Ochten 
(legerpredikant)

GEREF. KERKEN (VRIJG.)
Beroepen
te Hooghalen (deeltijd 40% 
voor bepaalde tijd), ds. T. van 
Dijk te Smilde, die dit beroep 
heeft aangenomen en daarnaast 
deeltijd-predikant blijft in Smilde

NED. GEREF. KERKEN
Beroepbaar
kandidaat J.T. Blanken te 
Utrecht, tel. 06-51054094, e-mail 
tinkoblanken@gmail.com

GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Genemuiden, ds. G. van 
Manen te Elspeet
te Corsica (South Dakota, VS), 
ds. A.H. Verhoef te St. Catharines 
(Ontario, Canada)
te Scherpenzeel, ds. J.M.D. de 
Heer te Middelburg-Centrum
te Meeuwen i.c.m. Sprang-
Capelle, ds. W.J. Karels te 
Hardinxveld-Giessendam
te Sint Annaland, ds. A. Schot 
te Nunspeet
te ‘s-Gravenzande, ds. M.H. 
Schot te Hendrik-Ido-Ambacht
te Urk, ds. A.T. Huijser te 
Sliedrecht

Bedankt
voor Sunnyside (Washington, 
VS), ds. P. van Ruitenburg te 
Chilliwack (British Columbia, 
Canada)
voor Poederoijen, ds. B. Labee 
te Veenendaal

GEREF. GEM. IN 
NEDERLAND
Bedankt
voor Scherpenzeel, ds. M. 
Krijgsman te Arnemuiden
voor Chilliwack (British 
Columbia, Canada), ds. O.M. van 
der Tang te Alblasserdam

Advent: feest van licht komt er aan

‘Advent’ stamt van het Latijnse 
adventus (komst). In de vier 
adventsweken leven we toe naar 
het kerstfeest en gedenken en 
vieren we Jezus’ komst naar de 
wereld. 

 Jezus’ (weder)komst
Thuis, en vaak ook in de kerk, 
starten we advent met het aan-
steken van de adventskaars, elke 
week komt er een brandende 
kaars bij, tot er vier kaarsen bran-
den. Dat symboliseert het naderen 
van het kerstfeest, het feest van 
het Licht is aanstaande.
Zeker zo belangrijk in de advents-
tijd is dat wij ons richten op de nog 
te verwachten wederkomst van 
Christus. 

Kalender, ster, krans en lied
Thuis, in de kerk en in de winkel-
straten is er veel aandacht voor 
advent. Of beter gezegd: voor 
kerstdecoraties en gezelligheid om 
de donkere dagen te doorbreken. 
Toch bieden diverse adventsge-
bruiken aanknopingspunten om 
bezig te zijn met de essentie van 
kerst.  
Om kinderen de adventstijd speels 
mee te laten 
beleven gooit de 
adventskalender 
hoge ogen. Zo’n 
kalender telt vier 
gesloten venster-
tjes, elke adventszondag mag er 
één open gemaakt worden. Op 
kerstavond gaat ook de deur van 
het huisje open en verschijnt het 
Kerstkind.
Een lichtgevende kerstster voor de 
ramen van de huizen hangt daar 
niet alleen ter decoratie, maar ver-
wijst naar Christus, het Licht der 
wereld.
De adventskrans van dennengroen 
hangt aan de voordeur of prijkt 
met vier adventskaarsen op tafel. 
In de adventstijd wordt iedere 
week een kaars meer aangesto-
ken. Een krans was in vroeger 
tijden bedoeld om mensen mee 
te onderscheiden of te kronen. 
De adventskrans verwijst naar het 
Koningschap van Jezus.
Het groeilied is een lied waarin het komen en gaan

DOOR DR. JAN DIRK WASSENAAR, 

HELLENDOORN 

Arnold Huijgen, Lezen en 
laten lezen. Gelovig omgaan 
met de Bijbel; KokBoekencen-
trum Uitgevers Utrecht, 2019; 
240 p.; ISBN 9789023958697; 
prijs: € 19,99.

Arnold Huijgen (1978), 
hoogleraar systema-
tische theologie aan 
de Theologische Uni-
versiteit Apeldoorn, 
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Agenda

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

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

Woensdag 4 december 
Sinterklaasfeest bij de koffi eoch-
tend, 10.00 - 11.30 uur, Hengelo, 
Waterstaatskerk, nieuwe zaal, 
Deldenerstraat 20

Zaterdag 7 december 
Menstruatiekits maken voor Days 
for Girls, 9.30 - 15.00 uur, Alme-
lo, Huis van Lydia, Grotestraat 
185b

Zondag 8 december 
Kerst-Welkomdienst, 19.00 uur 
(vanaf 18.45 uur samenzang), Bor-
ger, Goede Herderkerk, Hoofd-
straat 9

Dinsdag 10 december 
Stoute schoenen-kring, 19.30 uur, 
Dronten, Kerkcentrum, De Ark 54

Woensdag 11 december 
Lezing Saleem Shalash, 20.00 - 
22.00 uur, Belt-Schutsloot, gratis

Vrijdag 20 december 
Oudejaarsconference Rob Favier, 
20.00 uur, Nijeveen, Gerefor-
meerde kerk, Dorpsstraat 7, 
kaarten: www.events4christ.nl, 
€ 17

Donderdag 20 februari 2020
Zoeklicht on Tour: ‘Hem blijven 
verwachten’ met ds. Theo Nie-
meijer en zangeres Joke Buis, 
20.00 uur (inloop 19.15 uur), 
Emmeloord, De Fontein, Wilgen-
laan 4, toegang gratis, info: zoek-
licht.nl/100jaar

Donderdag 5 maart 2020 
Zoeklicht on Tour: ‘Hem blijven 
verwachten’, m.m.v. ds. Theo 
Niemeijer en zangeres Joke Buis, 
Emmen, De Wegwijzer, Meer-
straat 36, 20.00 (inloop vanaf 
19.15), toegang gratis, info: zoek-
licht.nl/100jaar

Donderdag 19 maart 2020
Zoeklicht on Tour: ‘Hem blijven 
verwachten’, m.m.v. ds. Theo 
Niemeijer en zangeres Joke Buis, 
Enschede, De Schuilplaats, Hert-
mebrink 8, 20.00 (inloop vanaf 
19.15), toegang gratis, info: zoek-
licht.nl/100jaar

Informatie voor de agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Bedankt
voor Sunnyside (Washington, 
VS), ds. P. van Ruitenburg te 
Chilliwack (British Columbia, 
Canada)
voor Poederoijen, ds. B. Labee 
te Veenendaal

GEREF. GEM. IN 
NEDERLAND
Bedankt
voor Scherpenzeel, ds. M. 
Krijgsman te Arnemuiden
voor Chilliwack (British 
Columbia, Canada), ds. O.M. van 
der Tang te Alblasserdam

Advent: feest van licht komt er aan

‘Advent’ stamt van het Latijnse 
adventus (komst). In de vier 
adventsweken leven we toe naar 
het kerstfeest en gedenken en 
vieren we Jezus’ komst naar de 
wereld. 

 Jezus’ (weder)komst
Thuis, en vaak ook in de kerk, 
starten we advent met het aan-
steken van de adventskaars, elke 
week komt er een brandende 
kaars bij, tot er vier kaarsen bran-
den. Dat symboliseert het naderen 
van het kerstfeest, het feest van 
het Licht is aanstaande.
Zeker zo belangrijk in de advents-
tijd is dat wij ons richten op de nog 
te verwachten wederkomst van 
Christus. 

Kalender, ster, krans en lied
Thuis, in de kerk en in de winkel-
straten is er veel aandacht voor 
advent. Of beter gezegd: voor 
kerstdecoraties en gezelligheid om 
de donkere dagen te doorbreken. 
Toch bieden diverse adventsge-
bruiken aanknopingspunten om 
bezig te zijn met de essentie van 
kerst.  
Om kinderen de adventstijd speels 
mee te laten 
beleven gooit de 
adventskalender 
hoge ogen. Zo’n 
kalender telt vier 
gesloten venster-
tjes, elke adventszondag mag er 
één open gemaakt worden. Op 
kerstavond gaat ook de deur van 
het huisje open en verschijnt het 
Kerstkind.
Een lichtgevende kerstster voor de 
ramen van de huizen hangt daar 
niet alleen ter decoratie, maar ver-
wijst naar Christus, het Licht der 
wereld.
De adventskrans van dennengroen 
hangt aan de voordeur of prijkt 
met vier adventskaarsen op tafel. 
In de adventstijd wordt iedere 
week een kaars meer aangesto-
ken. Een krans was in vroeger 
tijden bedoeld om mensen mee 
te onderscheiden of te kronen. 
De adventskrans verwijst naar het 
Koningschap van Jezus.
Het groeilied is een lied waarin het 

thema van Jezus’ komst centraal 
staat. Het wordt in veel kerken tij-
dens advent gezongen; elke zondag 
zingt men een couplet extra.

Vierde eeuw
Wanneer en waarom is de kerk 
eigenlijk advent gaan vieren? Ver-
moedelijk begint de geschiede-
nis van advent in de vierde eeuw 
in de Oosterse kerk. Daar hield 
men zich nogal bezig met het 

mysterie van de 
menswording (de 
‘epiphaneia’). Hoe 
was het mogelijk 
dat Gods Zoon 
als een ‘gewoon’ 

Mens naar deze wereld was geko-
men? Vooral in de periode vóór 
kerst stelde men dit thema cen-
traal.

Vijfde eeuw
De traditie van advent verspreidde 
zich al snel westwaarts. In Gallië, 
het huidige Frankrijk, maakte men 
in de vijfde eeuw de adventstijd tot 
een vastenperiode van zes weken. 
Die periode begon op 11 novem-
ber, de feestdag van Sint Maarten, 
een bisschop die bekend stond om 
zijn liefdadigheid aan de armen en 
die door de kerk tot heilige was 
verklaard.
Net als met Pasen begon het vas-
ten met een soort carnavalsdag 
(Sint Maarten) en duurde het 
veertig dagen. Tijdens de vas-

tenperiode werden de gelovigen 
geacht vaak naar de kerk te gaan, 
goede werken te doen en sober te 
leven. In de kerkdiensten wijdde 
men aandacht aan de vier histo-
rische gebeurtenissen vóór Jezus’ 
geboorte, uit Lucas 1: de bood-
schap aan Zacharias en Maria, het 
bezoek van Maria aan Elizabeth, 
de geboorte van Johannes de 
Doper en de menswording van het 
Woord in Maria.

Zesde eeuw
Pas in de zesde eeuw drong de 
traditie van advent door tot de 
kerk van Rome. Paus Gregorius 
de Grote (590-604) bracht de 
adventsperiode terug naar vier 
zondagen. Hij was ook degene 
die met advent niet alleen de 
menswording van Christus cen-
traal wilde stellen, maar ook Zijn 
wederkomst in de eindtijd. De 
Roomse gebruiken kregen uitein-

delijk de overhand in heel Europa.

Reformatie
Binnen de kerk van de Reforma-
tie wilde men aanvankelijk niets 
weten van advent. Ook niet van 
het kerstfeest overigens. Een syno-
debijeenkomst in Dordrecht sprak 
over de beide ‘Roomse’ feesten in 
1574 nog haar afkeuring uit. Op de 
verwerping van Kerst kwam men 
al snel terug (in 1578), maar van 
advent was er binnen de refor-
matorische kerken pas vanaf de 
negentiende eeuw sprake.

Tegenwoordig wordt in praktisch 
alle kerken advent gevierd. De 
periode geldt eigenlijk nergens 
meer als een vastenperiode, maar 
staat eerder in het teken van de 
vreugdevolle verwachting van het 
kerstfeest en het hoopvol uitzien 
naar de komst van de Messias. 
(bron: Visie)

December, adventstijd. In 
de Bijbel wordt geen advent 
gevierd. Wel is het een oude 
christelijke traditie. Welke 
gebruiken doen het goed 
tijdens advent? En waar ligt 
eigenlijk de oorsprong van 
advent?  

IN GALLIË, HET HUIDIGE FRANKRIJK, 
MAAKTE MEN IN DE VIJFDE EEUW DE 

ADVENTSTIJD TOT EEN VASTENPERIODE 
VAN ZES WEKEN

 Diverse adventsgebruiken bieden aanknopingspunten om bezig te zijn met de essentie van kerst

Wat betekent Advent voor u?
In de vier adventsweken zit iets onwerkelijks. Deze periode is in 
het kerkelijk jaar de tijd van het verwachten. Het verwachten van 
de komst van Jezus op aarde. Maar: is het wel de bedoeling dat wij 
ons verplaatsen in een tijd waarin Jezus Christus er nog niet was, 
en dat we toeleven naar het kerstfeest? Kan dat? Kunnen we doen 
alsof Jezus nog geboren moet worden? En wat betekent advent 
eigenlijk voor u? Mail ons uw reatie: redactie@gezamenlijkzon-
dagsblad.nl Onder de inzenders verloten we de autobiografi e van 
ds. Hans Eschbach ‘Soli deo gloria’. 

boeken

DOOR DR. JAN DIRK WASSENAAR, 

HELLENDOORN 

Arnold Huijgen, Lezen en 
laten lezen. Gelovig omgaan 
met de Bijbel; KokBoekencen-
trum Uitgevers Utrecht, 2019; 
240 p.; ISBN 9789023958697; 
prijs: € 19,99.

Arnold Huijgen (1978), 
hoogleraar systema-
tische theologie aan 
de Theologische Uni-
versiteit Apeldoorn, 

verzet zich in dit bijzondere boek 
tegen een rationele lezing van de 
Bijbel. Die is op zich verklaarbaar, 
want het gaat om een ingewikkeld 
boek dat interpretatie vergt, zowel 
fi losofi sch als theologisch. Maar de 
Bijbel vraagt ten diepste om gelo-
vige omgang. Het gaat om ‘ervaren 
waarheid’, en dan is vooral een 
luisterende en gehoorzame hou-
ding vereist. In dat verband komen 
onder meer gebed, meditatie en 
aanvechting om de hoek kijken. Een 
diepgravend en fi jnzinnig geschre-
ven boek, zonder meer verrijkend. 

Armin Baum en Rob van 
Houwelingen (red.), Theo-
logie van het Nieuwe Tes-
tament in twintig thema's. 
KokBoekencentrum Uitgevers, 
2019; gebonden, 416 p.; ISBN 
9789023955931; prijs: € 39,50.

Achttien geleerden uit binnen- 
en buitenland behandelen twin-
tig belangrijke thema’s uit het 
Nieuwe Testament, waarmee 
zij samen een complete theolo-
gie van het Nieuwe Testament 
presenteren. De auteurs zien de 

bijbelse geschriften 
als het Woord van 
God, die zichzelf in 
de geschiedenis open-
baart. Er is dus spra-
ke van een heilshisto-

rische invalshoek. Het handboek 
is van hoog wetenschappelijk 
gehalte, wat onder meer steeds 
uit de paragrafen ‘stand van het 
onderzoek’ blijkt. Maar het is wel 
toegankelijk geschreven. Nog iets: 
in elk hoofdstuk krijgt de actuele 
theologische relevantie van het 
besproken onderwerp aandacht.
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Vrijdag 29 november
Weihnachtsoratorium, 19.30 uur, 
Rijssen, Dionysiuskerk, Rozen-
gaarde, € 26, info@covhosanna-
rijssen.nl

Vrijdag 29 november
Concert Seraph, 20.30 uur, 
Dronten, Theater De Meerpaal, 
kaarten: www.truetickets.nl

Zondag 1 december 
Byzantijnskoor Drenthe, 15.00 
uur, Ruinen, Mariakerk, Kloos-
terstraat 4, € 12,50, kaarten: 
www.byzantijnskoor-drenthe.nl  

Zondag 1 december 
Kerkdienst met gospelgroep 
Living Lord Singers, 10.00 uur, 
Pesse, PKN-kerk

Maandag 2 december
Jubileumconcert Stef Bos, 20.00 
uur, Apeldoorn, Grote Kerk, 
Loolaan 16

Zaterdag 7 december
Kerstconcert Harm Hoeve, 20.00 
uur, Hasselt, Grote kerk € 10 
(t/m 16 jr gratis), vooraf koffi e en 
thee. 

Vrijdag 13 december
Kerstconcert Glorify, 20.00 uur, 
Meppel, Oude Kerk, Groen-
marktstraat 2, € 10 (t/m 12 jaar 
gratis)

Zaterdag 14 december
Concert gospelkoor Reach Out, 
20.00 uur, Wierden, Dorpskerk, 
gratis (collecte)

Zaterdag 14 december
Kerstsamenzang, Ad Huetink 
(orgel), 20.00 uur, Lemelerveld, 
WHZ-hal, € 10 t.b.v. goede doe-
len, www.huetink-royalmusic.nl

Zondag 15 december
Kerkdienst met gospelgroep 
Living Lord Singers, 10.00 uur, 
Hoogeveen, ‘De Schutse’

Woensdag 18 december
Reyer & Lars Gerfen in Vriezen-
veen, 20.00 uur, Vriezenveen, 
Christengemeente 1life, Kanaal-
weg Zuid 1

Vrijdag 20 december
Oudejaarsavondconference met 
Rob Favier, Nijeveen, Gerefo-
meerde kerk, Dorpssgtraat 7, 
20.00, € 17, info/tickets: events-
forchrist.nl

Zaterdag 21 december
Kerstconcert met Capella Kam-
pen, 16.00 uur, Hasselt, Ichtus-
kerk, Kastanjelaan 3

Zaterdag 21 december
Volkskerstzang, 19.30 uur (19.00 
uur kerk open), Zutphen, Wal-
burgiskerk, gratis

Zaterdag 21 december
Kersttour  The Choir Company 
met repertoire van Tom Parker, 
Meppel, Oude Kerk, Groen-
marktstraat 2, 20.00 uur, € 22, 
info/tickets: eventsforchrist.nl

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Ik denk dat er wei-
nig zalen in kerkelijke gebouwen 
zijn waar de kerkorde ligt en dat 
niemand het boek op zijn nacht-
kastje heeft liggen. Dat laatste 
lijkt mij zelfs ongewenst. Voor 
het eerste is wel wat te zeggen. 
Het is goed dat ambtsdragers de 
regels die in de kerk afgesproken 
zijn, daar ook kunnen vinden. 
Wat ook goed is: dat er een toe-
lichting op de kerkorde voorhan-
den is.

Nieuwe toelichting
In 2004 verscheen een toelichting 
op de kerkorde van de Protes-
tantse Kerk in Nederland, onder 
de redactie van dr. P. van den 
Heuvel. In 2013 kwam een herzie-
ne versie uit. Onlangs rolde Nieu-
we toelichting op de kerkorde van 
de Protestantse Kerk in Nederland 
van de drukpersen. Als gevolg 
van ‘Kerk 2025’ was een nieuwe 
opzet nodig. Dr. F. Tobias Bos en 
prof.dr. Leo J. Koffeman voerden 
de redactie, collega-scribenten 
vonden zij in dr. Jaap van Beelen, 
dr. Leon van den Broeke, mr. Jaap 
Broekhuizen en dr. mr. Klaas-Wil-
lem de Jong. 

De nieuwe toelichting gaat uit 
van de tekst van de kerkorde 
zoals de generale synode die in 
2018 heeft vastgesteld. Ook wor-
den wijzigingsvoorstellen die de 
synode in eerste lezing heeft aan-
vaard en die in november 2019 of 
april 2020 in tweede lezing zullen 
worden besproken, aan de orde 
gesteld. Overigens: op de web-
site van de PKN wordt steeds 
de actuele tekst van de kerk-
orde gepubliceerd, zodat er geen 

onduidelijkheid kan ontstaan over 
welke regels gelden.

Meer thematisch 
Anders dan in de uitgaven van 
2004 en 2013 het geval was, is de 
volgorde van de ordinanties niet 
meer als uitgangspunt voor de 
bespreking genomen. Er is - met 
het oog op de gebruiksvriende-
lijkheid - voor een 
meer thematische 
aanpak gekozen. 
(In de ordinanties 
is de kerkorde 
in engere zin - 
de zogenaamde 
Romeinse arti-
kelen - in allerlei bepalingen uit-
gewerkt. ‘Kerk 2025’ heeft die 

Romeinse artikelen nagenoeg 
ongemoeid gelaten. Daarom 
hebben de redacteuren ervan 
afgezien de daarop gebaseerde 
theologische verantwoording van 
de hand van ds. Barend Wallet 
opnieuw op te nemen. Ik vind dat 
jammer. Want daarmee is de uit-
gave eigenlijk incompleet. Voor 
de basis zal men moeten terug-
grijpen op de eerdere uitgaven.

In de nieuwe toelichting zijn een 
trefwoordenregister en een regis-
ter op de artikelen van kerkorde, 
ordinanties en generale regelin-

gen alsook een 
organogram te 
vinden. Heel han-
dig.

Nuttig en aan-
genaam
In het ‘Woord 

vooraf’ spreken de redacteuren 
de wens uit dat hun boek voor 

de gebruiker niet alleen nuttig is, 
maar af en toe ook als aangenaam 
ervaren wordt. Voor mij geldt dat 
in ieder geval wel. Toegegeven: 
als scriba van de classis Overijs-
sel-Flevoland ben ik een atypi-
sche ambtsdrager. Ik kijk meer 
dan gemiddeld in de kerkorde 
en ik raadpleeg de toelichting 
ook meer dan gemiddeld. Maar 
ook ambtsdragers die anderszins 
bestuurlijke verantwoordelijkheid 
in de kerk dragen, leden van een 
moderamen bijvoorbeeld, kunnen 
er hun voordeel mee doen. Om 
met de apostel Paulus over de 
gang van zaken op het kerkelijke 
erf te spreken: ‘Laat alles betame-
lijk en in goede orde geschieden.’ 
(1 Korintërs 14: 40)

F. Tobias Bos en Leo J. Koffeman (red.), Nieuwe toelichting 

op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland; Uit-

geverij KokBoekencentrum, Utrecht, 2019; gebonden, 356 

p.; ISBN 9789043532440; prijs € 39,99.

OP  DE WEBSITE VAN DE PKN 
WORDT STEEDS DE ACTUELE TEKST 
VAN DE KERKORDE GEPUBLICEERD, 
ZODAT ER GEEN ONDUIDELIJKHEID 

KAN ONTSTAAN OVER WELKE 
REGELS GELDEN

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

Pas verschenen: 

Nieuwe toelichting op de 
kerkorde van de PKN

Ooit zei de hoogleraar kerkrecht bij wie ik begin jaren ’80 college liep: 
“Als je dominee wordt, zorg dan dat de kerkorde in de zaal ligt waar de 
kerkenraadsvergaderingen worden gehouden.’’ Hij voegde er aan toe: 
‘‘Zelf heb ik het boek op mijn nachtkastje liggen.’’

Het is goed dat ambtsdragers de regels die in de 
kerk afgesproken zijn, daar ook  kunnen vinden. 

BIJZONDERE THEMA-AVOND?

Kerktorens vormen een her-
kenningspunt in het Drentse 
landschap. Vroeger al waren de 
bouwwerken een baken, iets om 
je op te kunnen oriënteren. Als je 
over het Balloërveld loopt, is de 
toren van Rolde nog steeds een 
prima herkenningspunt als je even 
je gevoel voor richting kwijt bent.

Vrijwel alle oude kerkgebouwen 
hebben er een. De meeste spits, 
sommige stomp, of met een sie-
pel erop zoals in Dwingeloo. Ze 
zijn een symbool van de kerk, 
omhoog reikend naar de hemel 
om zo dicht mogelijk bij het god-
delijke te zijn.

Van wie is die toren?
Maar in werkelijkheid zijn de 

mooie torens met hun spitsen, 
bogen en windhaantjes geen 
eigendom van de kerk. Waarom 
is dat eigenlijk? Deze vraag kwam 
binnen bij de redactie van Zoek 
het uit!, en wij gingen op zoek 
naar het antwoord.
Hoewel sommige kerktorens 
wél eigendom van de parochie of 
kerkgemeenschap zijn, vallen de 
meeste onder het eigendom van 
het Rijk, dan wel de gemeente. De 
gemeente betaalt in de meeste 
gevallen dan ook voor het onder-
houd van de torens. Om de reden 
hierachter te achterhalen moeten 
we een stukje terug in de tijd.

Militaire functie
Alle kerktorens werden in 1798 
door een wet van Napoleon 

eigendom van de burgerlijke 
overheid. En dat was slim van de 
kleine vorst, want de torens kon-
den een militaire functie vervul-
len als uitkijkpost. “Zeker op het 
vlakke land is dat een heel belang-
rijk gegeven”, zegt Bert Altena, 
predikant en voorzitter van de 
Provinciale Raad van Kerken Gro-
ningen-Drenthe. Bij calamiteiten, 
zoals hoog water, was de toren 
een hoge, droge schuilplaats.

En die wet van Napoleon werkt 
nu nog steeds door. Bij verschil-
lende gemeenten in het land gaan 
stemmen op om de kerktorens 
terug te geven aan de kerken. Dat 
klinkt nobel en heel aardig, maar 
de reden hierachter is dat de 
gemeente niet langer wil of kan 

betalen voor het onderhoud van 
de torens. Dat kost namelijk een 
boel geld, dat ook kerkgemeen-
schappen meestal niet in een la-
tje hebben liggen.

Altena is als predikant verbonden 
aan de protestantse gemeente 
van Vries die de oude historische 
kerk in eigendom heeft. “De 
gemeente heeft ons wel eens 
aangeboden de kerktoren terug 
te kopen, maar dan moeten we 
ook het onderhoud doen. Het is 
al een hele klus om het onder-
houd van de kerk fi nancieel rond 
te krijgen. Daarom laten we de 
toren graag bij de gemeente.”

Bron: Zoek het uit! , door Greetje Schouten, https://www.

rtvdrenthe.nl/

Van wie zijn de kerktorens? 
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Kerkdienst
Zondag 1 december, 10.00 
uur, gezamenlijk dienst in Blan-
kenham, voorganger Ds. C.P. 
Meijer 
Pastorale hulp. Mocht u die 
nodig hebben, neemt u dan con-
tact op met een van de ouder-
lingen.
Zieken en allen die pijn en ver-
driet hebben: wensen we Gods 
troost en nabijheid toe.
Bloemen vergezeld van harte-
lijke felicitaties werden bezorgd 
bij mw. G. Oosten v.d. Meer, zij 
vierde de 25e haar verjaardag.

Psalm 116:1-2 De Heer heb 
ik lief, hij hoort mijn stem, mijn 
smeken, hij luistert naar mij, ik 
roep hem aan mijn leven lang. 
Ook al speel je mee op alle fron-
ten van het leven, toch kun je 
het gevoel hebben dat je niet 
gehoord wordt, dat er niemand 
is die echt luistert. Je kunt het 
idee hebben dat je niet past, dat 
je net even anders in elkaar zit 
dan de rest, dat je de aanslui-
ting mist, dat je buitengesloten 
wordt. Zelfs binnen menselijk 
relaties ligt eenzaamheid op de 
loer. Liefde zou over krijgen en 
geven gaan, toch? Hoe kan het 
dan zijn dat jij altijd geven moet? 
Je leeft boven je macht, kramp-
achtig, met de moed der wan-
hoop. Je verliest je spontaniteit, 
je durft geen uitdagingen meer 
aan. Teleurstelling en on-macht 
nestelen zich in je hart. Daarte-
genover staat een andere rela-
tie: de levenslijn tussen hemel 
en aarde. God, die aandachtig 
luistert, die echt is en blijvend. 
Elke morgen opnieuw blijkt zijn 
trouw. Je hoeft je bij de Heer 
niet in duizend bochten te wrin-
gen; je bent gezien, je wordt 
gehoord. Hij is er en jij mag er 
zijn: je bent levenslang niet een-
zaam meer. De liefde tussen de 
Heer en jou is dan gegarandeerd 
wederzijds. Uit: Toeval bestaat 
niet door Joke Verweerd
Advent
Zondag 1 december is het de 
1e van de 4 zondagen van de 
Advent. In deze periode wach-
ten wij op de komst van het 
kindje Jezus. Profeten hadden 
voorspeld dat uit de familie van 
koning David een nieuwe, bijzon-
dere koning zou voort-komen. 
Adventus is dan ook het Latijnse 
woord voor komst. Met Advent 
begint bovendien het kerkelijk 
jaar. Er zijn veel tradities om die 
wachttijd in kleine stukjes op te 

delen. Zoals de adventskalen-
der, die zo’n 150 jaar geleden in 
Duitsland zijn oorsprong vond. 
Vanaf 1 december mag iedere 
avond één luikje van de kalen-
der worden open gemaakt. En 
bij elk luikje hoort een verhaal-
tje. Achter het laatste luikje, 
op 24 december staat meestal 
een afbeelding van Maria, Jozef 
en het kindje Jezus. Dan wordt 
het verhaal van Jezus’ geboorte 
verteld. Vanaf 1930 is tijdens 
Advent in veel kerken en huizen 
een adventskrans te zien. Dat 
is een krans van dennentakken 
,et daarop vier kaarsen die bol 
staan van de symboliek: het den-
nengroen verwijst naar de kerst-
boom en dus naar Kerstmis. 
Groen staat ook voor levens-
kracht, voor nieuw leven. De 
cirkel stelt Gods eeuwige liefde 
voor. De vorm van de krans 
heeft te maken met een huldi-
ging of kroning: die van Jezus. 
De kaarsen zijn meestal wit en 
staan voor de vier zondagen tij-
dens Advent. Elke zondag wordt 
een extra kaars aangestoken. 
Uit: Geloof in Nederland

Citaat: Tijdens onze donkerste 
momenten moeten we ons con-
centreren op het zien van licht. 
(Aristoteles van 384-324 voor 
Christus)

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

Dienst zondag 1 december, 
1e advent, doopdienst, Blokzijl 
Grote Kerk, 10.00 uur, voorgan-
ger ds. J. Vonk. Organist mw. C. 
v.d. Berg. Collecte 1e inzameling 
voedselbank, 2e eigen kerk, 3e 
verwarming kerkgebouwen.
Komende zondag is er zoals 
gewoonlijk weer koffi edrinken. 
Wees allemaal van harte wel-
kom! Een gezegende dienst toe-
gewenst allemaal!
Pastoraat
Dhr Jan B.Dragt, Zuiderzee-
weg 8 Blokzijl, heeft een zware 
longontsteking en krijgt thuis 
zuurstof. Heel veel kracht en de 
nabijheid van de Allerhoogste 
toegewenst!
De zoon van mw Froukje Woud, 
Zuiderpolderweg 7 is Ronnie 
Woud, Rits 5 Blokzijl. Ron-
nie heeft al heel lang te maken 
met een verbrijzeld sleutelbeen 
door een ernstig ongeluk en 
heeft ook al meerdere operaties 
ondergaan. Maar nu is hij dins-
dag jongstleden opnieuw geope-
reerd in Utrecht en heeft hij 
een nieuw sleutelbeen gekregen 
uit z’n eigen been! Heel span-
nend allemaal of het weer goed 
mag komen! Heel veel kracht 
en moed toegewenst voor jullie 
allen! We leven mee!
Eveneens denken we aan al die 
anderen, die ook te maken heb-
ben met zorgen van allerlei aard. 

Laten we in dat alles kracht zoe-
ken bij onze hemelse Vader. Hij 
wil er zijn voor een ieder!

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Lied 416

Verjaardag en jubilea
Voor hen die de komende week 
jarig zijn of een jubileum te vie-
ren hebben: van harte gefelici-
teerd. We hopen dat u/jullie een 
fi jne dag hebben!
Wat gebeurde er de afgelo-
pen week?
Kerkdienst op de 24e nov. Hier-
in was er de gedachtenis van de 
namen van hen, die het afgelo-
pen jaar overleden waren. 
Pastoraat en diaconaat: Er werd 
door velen en op velerlei manie-
ren aandacht aan elkaar gegeven: 
door een bloemetje, een bezoek 
of een kaartje.
Er was de werkgemeenschap 
voor predikanten in Vollenhove.
De leiding van de kinderkerk 
kwam bij elkaar om de punt-
jes op de i te zetten voor de 
adventstijd. Aan de hand van de 
profeet Micha gaan we de vier 
adventsweken beleven. Thema: 
geef licht!
Ook de diaconie kwam bij elkaar 
om te vergaderen!
Een prachtige wandeling is er 
gemaakt in Jorwert en omgeving. 
Het was niet alleen een inspi-
rerende, maar bovenal ook een 
stralende dag. Enkele kilometers 
voor Jorwert trok de mist op 
en verwarmde de zon ons. Voor 
herhaling vatbaar!
In de Waaier waren de ouders 
uitgenodigd, die in de afgelo-
pen 4 jaren hun kinderen heb-
ben laten dopen. We hebben 
een prettige sfeer een boeiende 
avond gehad waarin wij openhar-
tig met elkaar hebben gesproken 
over onszelf en onze kinderen.
En op vrijdagavond was er weer 
clubavond in de Waaier.
Agenda
Zondag 01 dec. is het 1e advent 
en is er ook dopen met een 
dienst in de Grote Kerk om 
10.00u.
Zondag 08 dec. is de 2e advents-
dienst in de wielewaal.
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 lei-
ding komen dan voor het slot-
lied terug in de kerk, zodat we 
gezamenlijk de dienst kunnen 
afsluiten.
In Scheerwolde is er KinderKerk 
voor 1 groep, vanaf 3,5 jaar tot 
groep 8. Alle kinderen gaan dan 
met de leiding voor de eerste 
schriftlezing naar de KinderKerk 
ruimte. Ze komen dan voor het 
slotlied weer terug in de dienst.
Tijdens bijzondere dien-
sten, zoals dopen, advent en 
40-dagentijd periode, Palmpa-
sen, Pasen, Pinksteren en Kerst 
loopt het anders. Alle kinderen 

starten dan eerst in dienst en 
gaan dan gezamenlijk met de lei-
ding naar de KinderKerk. Alle 
kinderen komen dan voor het 
slotlied terug in de dienst.
Bezoekdienst
Jarig op 20 november dhr J van 
Beek, 85 jaar, Steenwijkerdiep-
zuid 14, te Scheerwolde. Op 20 
november mw J. Vaartjes-Braad, 
78 jaar, Molenwijk 11, te Blokzijl. 
Op 22 november dhr A. C van 
Rosmalen, 82 jaar, Brink 14, te 
Scheerwolde en op 23 novem-
ber mw F. Woud-Bos, 78 jaar, 
Zuiderpolderweg 7, te Blokzijl.
Jubilea
21-11 fam A. van Veen, 50 jaar 
getrouwd, Veldhuisweg 2, Blok-
zijl  
22-11 Fam A. J. Selles, 45 jaar 
getrouwd, Marknesserweg 1, 
Blokzijl
27-11 fam A de Jonge, 50 jaar 
getrouwd, Barend Loosweg 51.
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 bij-
zondere activiteiten, die er zijn 
in en om de kerk!
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags 
uitkomt: kopij tot uiterlijk 
zaterdagmiddag 12.00 uur naar 
Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 1 december ds. 
M.J. Visschers uit Wolvega voor. 
De organist is de heer J. Floor 
en mevrouw M. Kruider is de 
dienstdoende ouderling. De uit-
gangscollecte is bestemd voor 
de Bloemencommissie. Tijdens 
de dienst zal er oppas aanwezig 
zijn voor de kleintjes. Kerkver-
voer: Hans Spitzen, tel. 360322.
Wel en Wee
Weet u dat aandacht en een 
beetje liefde voor elkaar een 
mens kan genezen? Een mens 
die het even niet ziet zitten door 
ziekte, in de knoop zit met zich-
zelf, zich eenzaam voelt of een 
slecht bericht van de dokter 
heeft gekregen. Een medemens 
genezen is hem helpen de verlo-
ren moed weer terug te vinden. 
Een goed woord, een glimlach en 
uw steun kunnen heel belangrijk 
zijn, te weten dat ze erbij horen 
en naar hen omgekeken word. 
We hoeven niet ver te zoeken: 
onze medemens is vlakbij.

Afgelopen zondag waren we als 
gemeente verbonden met hen 

die ons in het kerkelijk jaar zijn 
ontvallen. Er zijn gedachtenis-
kaarsjes aangestoken voor hen 
die we niet bij namen noemden, 
maar ook om hen te gedenken 
die ons langer geleden ontvielen. 
Het volgende gedicht geeft ons 
als een mens troost en hoop:

Blijf geborgen in je naam

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend:
om wat je hebt gezegd, om wat is 
verzwegen,
de rafels van je hart omdat je bent 
gesleten.
Om je wezen, zwak en sterk,
leven is een mensenwerk.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend:
om wat je hebt gedaan, om wat is 
nagelaten,
wat soms is misgegaan, de scher-
ven die je maakte.
Onvermijdelijke pijn,
voor wie mensen moeten zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend:
om je vasthoudendheid, om angs-
ten in het donker,
de pijnen in je lijf en je geloof in 
morgen.
Wisselvallig is het tij,
voor wie mensen kunnen zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend:
om wie je hebt getroost, gedragen 
in gedachten,
je liefde en je hoop, de keren dat 
je lachte.
Alle zegeningen en heil,
van wie mensen mogen zijn.

Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend:
om heel je reisverhaal met alle 
mensen fouten,
om vriendschap en begrip en onge-
schokt vertrouwen.
Om het leren mettertijd,
van de naam “Ik zal er zijn”.

(Gonny Luijpers)

Een groet van Marjolein Petter 
en voor u allen een liefdevolle 
week.

De bloemen uit de dienst van 
zondag 24 november zijn naar 
Jelte Mulder, Vijverpark 92, 
gegaan.
Zondag 1 december, 1e 
Advent, is er een gezamenlijke 
dienst in Blankenham. Deze 
dienst begint om 10.00 uur en 
onze voorganger is ds. C.P. 
Meijer uit Zwolle.
Zondag 8 december, 2e 
Advent, is er een gezamen-

 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
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 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

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE THEMA-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ZENDINGSMIDDAG 
VAN DE KERK?

betalen voor het onderhoud van 
de torens. Dat kost namelijk een 
boel geld, dat ook kerkgemeen-
schappen meestal niet in een la-
tje hebben liggen.

Altena is als predikant verbonden 
aan de protestantse gemeente 
van Vries die de oude historische 
kerk in eigendom heeft. “De 
gemeente heeft ons wel eens 
aangeboden de kerktoren terug 
te kopen, maar dan moeten we 
ook het onderhoud doen. Het is 
al een hele klus om het onder-
houd van de kerk fi nancieel rond 
te krijgen. Daarom laten we de 
toren graag bij de gemeente.”

Bron: Zoek het uit! , door Greetje Schouten, https://www.

rtvdrenthe.nl/
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lijke dienst in Kuinre. Mevr. H. 
Kramer-de Jong uit Emmeloord 
zal in deze dienst voor gaan. De 
dienst begint om 10.00 uur.
Zondag 15 december, 3e 
Advent. In deze dienst zal mevr. 
J. Lalkens uit Emmeloord voor 
gaan in een gezamenlijke dienst 
in Blankenham. Aanvang van 
deze dienst is om 10.00 uur.
Koor Jubilee
Zondagavond 15 december is 
er een kerstzangavond in de 
Protestantse kerk in Kuinre. De 
aanvang van deze avond is om 
19.30 uur. 

Kijken naar wat komt.

Advent is kijken naar wat komt,
Hoewel we weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de 
nacht,
Omdat je iets van God verwacht:
Een wereld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt,
Zoals toen, lang geleden,
Er werd een kind van God ver-
wacht,
Een kind van licht, een kind vol 
kracht,
Een kind dat zorgt voor vrede.

Advent is kijken naar wat komt,
Advent is durven hopen.
Het Kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in.
Die moet je verder lopen.

Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven dromen.
Is licht zien in de duisternis,
Geloven dat God met ons is
En dat zijn rijk zal komen.

Greet Brokerhof-van der Waa
Uit: We zoeken een ster.

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 Gemeente Kuinre.

Zondag 1 december
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Organist: Jannes Lopers
Ophaaldienst: dhr. W.D. Gaal
Bloemendienst: fam. J. Jong-
schaap
Oppasdienst: Malissa Hartkamp
Eindcollecte: Bezoekwerk
Lezingen: Jesaja 2:1-5 en Mat-
teüs 24:32-44 Vandaag begint 
de Advent, de tijd waarin Chris-
tus op ons toekomt, in dubbele 
zin: we verwachten zijn komst 
in de wereld met Kerstmis, bin-
nenkort, maar ook zijn komst 
aan het eind van de tijden, zijn 
wederkomst. Al is de liturgische 
kleur vandaag verschoten naar 
het paars, de Advent is zeker 
geen sombere tijd. Integendeel, 
het is een periode van vreug-
devol wachten en verwachten. 
Wakker zijn, attent! ‘Wees 
waakzaam, jullie moeten klaar 
staan’, klinkt het in het evange-
lie. 
Na afl oop van de dienst is er 
gelegenheid tot ontmoeting.
Kinderdienst
Op deze eerste zondag van de 
maand, de eerste Adventszon-
dag, is er ook weer kinderdienst. 
We hopen jullie allemaal te zien.
Ouderenmorgen en 
Samen aan tafel
Op donderdag 5 december is 
er weer ouderenmorgen. De 
morgen begint om 10.30 uur in 
Hoogthij. 
Na afl oop van de ouderenmor-
gen is er weer Samen aan Tafel. 
Vanaf ongeveer 12.15 uur kunt u 
weer gezellig samen eten en een 
praatje maken in Hoogthij. Nieu-
we deelnemers zijn van harte 
welkom. 
Heeft u geen vervoer, en wilt 
u worden opgehaald voor de 
ouderenmorgen of voor Samen 
aan tafel, dan kunt u bellen met 
Petra van Beek, tel. 588 685. 

Kerstviering voor ouderen 
De kerstviering voor de oude-
ren (vanaf 75 jaar) is dit jaar op 
vrijdag 20 december in Hoog-
thij. Het programma duurt van 
10.30 uur tot en met 14.00 uur. 
U krijgt hier natuurlijk een uit-
nodiging voor, maar wilt u zich 
alvast opgeven, dan kan dat bij 
Petra van Beek, tel. 588 685, 
Geesje Jongschaap, tel. 589 194 
of de fam. Stegink, tel. 523 514.
Kontakt
Kopij voor het kerstnummer 
van Kontakt kunt u tot en met 
woensdag 4 december inleveren 
via: kerkelijkbureau@pk-steen-
wijkerwold.nl 
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 
zondag 24 november zijn met 
een hartelijke groet en een 
bemoediging gebracht bij mevr. 
J. Blei-Vries, Croevestraat en bij 
mevr. G. Winters-Rodermond in 
de Meenthehof.
Giften
Ds. van Veen ontving € 10,- 
voor de kerk en mevr. Winters 
ontving € 5,- voor de bloemen. 
Hartelijk bedankt voor deze gif-
ten.
Wij leven mee
Als u iets te melden heeft of 
door te geven betreffende pas-
toraat, neem dan gerust contact 
op met één van de ouderlingen 
of met de predikant. Het leven 
van mensen is vaak een weg 
van op en neer. Zo ook in onze 
gemeente. Sommige mensen 
hebben veel zorg nodig. Er zijn 
ook mensen voor wie de toe-
komst onzeker is of die wachten 
op spannende behandelingen of 
nadere onderzoeken. En dan zijn 
er de mantelzorgers die soms 
zwaar belast worden, maar hun 
werk met veel liefde doen. Alle 
zieken en hun verzorgers sterk-
te toegewenst! 
Omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente 
is in de eerste plaats het omzien 
naar elkaar in het dagelijkse 
leven. Op basis van ons geloof 
zijn we met elkaar verbonden 
en geven we zorg aan wie dat 
nodig heeft. De pastorale zorg 
wordt door de gemeente in het 
bijzonder toevertrouwd aan de 
predikant en ouderlingen, wat 
wel moeilijker wordt nu we nog 
maar twee ouderlingen hebben. 
Daarnaast zijn er de bezoekers 
die contacten met gemeente-
leden onderhouden. Indien u 

behoefte hebt aan pastoraal 
contact of een gesprek, kunt u 
altijd direct contact opnemen 
met de predikant of ouderling.

Doe de lichten aan
 
Doe de lichten aan
tegen alle duister in
 
Zet de lichten voor het raam
ga niet in het donker zitten
 
Wees zelf een lichtpunt
straal licht en interesse uit
 
Geef het licht de ruimte
tegen alle angst in
 
Verspreid het licht van de aandacht
breng hoop aan het licht ondanks 
alles.
 
Sluit de gordijnen niet
Open je voor elkaar.
(Marinus van den Berg)

Met vriendelijke groeten, 
ds. Eric van Veen

1 december 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 433. Collectes: 
diaconie , instandhouding van 
de eredienst, energiekosten. 
De autodienst wordt verzorgd 
door fam. R. van Dalen, telefoon 
246767. Er wordt in Tilvoorde 
op de jongste kinderen van onze 
gemeente gepast door: Marlot 
Kuiken en Else ten Hoeve. Er 
is een kindernevendienst voor 
de kinderen van groep 1,2 en 3, 
dit wordt verzorgd door Ellen 
Paters en Sterre de Olde. Er is 
een kindernevendienst voor de 
kinderen van groep 4,5 en 6, dit 
wordt verzorgd door Susanne 
Stam en fam. Rottier.
1 december 2019 om 14:30 
uur in de Johanneskerk, in 
deze gezamenlijke dienst hoopt 
ds.W.L Dekker uit Kampen voor 
te gaan.
1 december 2019 om 19:00 
uur in de Mariakerk, in deze 
gezamenlijke jeugddienst hoopt 
Geref. voor te gaan.
Agenda
2 december 2019 om 19:00 uur, 
Verkoop collectebonnen van 
19.00-20.00 uur, Tilvoorde.
3 december 2019 om 19:45 uur, 
Grote Kerkenraadsvergadering, 
Tilvoorde.
4 december 2019 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
6 december 2019 om 19:00 uur, 
Oefenen Cantorij, Grote Kerk.
8 december 2019 om 17:00 uur, 
Gast aan tafel, de Voorhof.
10 december 2019 om 19:30 uur, 
Gespreksavond “Verwachting”, 
Kapel.
11 december 2019 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
11 december 2019 om 20:00 uur, 
Heet hangijzer “Godvergeten”, 
Johanneskerk.
15 december 2019 om 11:00 uur, 
Niklaaslezing “Focus”, Grote 
Kerk.
18 december 2019 om 10:00 
uur, Bijbelkring “60+ Stad”, Til-
voorde.
Bij de ochtenddienst van 
zondag 1 december eerste 
zondag van de advent
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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. 0521-
58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

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

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

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

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

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

Kijk voor meer info op: 
walenwater.welkomindekerk.nl 

Hoe verwelkomen wij toeristen?

Advertenties

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

KERSTVIERING?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

GOSPELCONCERT?
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Verlangen
Naast de prachtige liederen van 
de advent willen we luisteren 
naar Psalm 63. het is een opmer-
kelijke psalm. Lees de volgende 
verzen:
2God, u bent mijn God, u zoek 
ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zon-
der water.
3In het heiligdom heb ik u 
gezien,
uw macht en majesteit aan-
schouwd.
4Uw liefde is meer dan het 
leven,
mijn lippen zingen uw lof.
Wat staat op ons verlanglijsje, 
waar draait het om in het leven?
Laatste zondag van het ker-
kelijk jaar
Afgelopen zondag noemden we 
de namen van alle gemeentele-
den die ons het afgelopen jaar 
zijn ontvallen. Dat mochten we 
doen in vertrouwen op Jezus 
Christus, die de Opstanding en 
het Leven is. De volgende namen 
zijn genoemd:

19-dec-18; Jan Johannes Dries-
sen 62 jaar
13-jan-19; Albert Regelink 85 
jaar
21-jan-19; Arriën Lassche 76 jaar
22-jan-19; Jurriën Harsevoort 
78 jaar
24-feb-19; Hendrikje Post-Dik-
ken 86 jaar
7-mrt-19; Jan Bakker 80 jaar
10-mrt-19; Antje Mondria-de 
Vries 75 jaar
21-mrt-19; Willem Klaas de 
Oude 86 jaar
9-mei-19; Hendrika van Buiten-
Westhuis 94 jaar
9-jul-19; Evert Bergkamp 79 jaar
13-jul-19; Annigje IJspeerd 
94 jaar
14-jul-19; Aaltje-v.d.Wetering-
Visscher 81 jaar
17-jul-19; Freek Schuurman 
89 jaar
27-jul-19; Geertje Mooiweer- 
Moorman 81 jaar
30-jul-19; Trijn Vis-Visscher 
83 jaar
16-aug-19; Sweet Angelica Giron 
3 jaar
27-aug-19; Siemen Harsevoort 
84 jaar
23-sep-19; Jentje Rook-Boes 
77 jaar
26-sep-19; Grietje Dolstra-Bult 
90 jaar
20-okt-19; Klazina Lassche-
Winter 83 jaar
5-nov-19; Marry Paters-Klaver 
60 jaar

Focusnieuws
Tijdens de laatste kerkenraads-
vergadering bleek dat er binnen 
de gemeente nog veel vragen en 
verkeerde beelden leven rondom 
Focus. Tijdens de Niklaaslezing 
op 15 december hopen we een 
helder beeld te kunnen schetsen. 
Ook in het laatste Kontaktpunt 
gaan we op een aantal vragen in. 
Dit is zeker de moeite van het 
lezen waard!
Verwondering
Een kring vrouwen tussen de 35 
en de 40 schreef het volgende 
dankgebed:
Lieve Vader in de hemel. We 
willen U loven en prijzen. U bent 
zo goed voor ons en voor onze 
gemeente. We zijn dankbaar dat 

wij onderdeel mogen zijn van uw 
gemeente in Vollenhove. Als we 
naar onze gemeente kijken, dan 
zien we zoveel mooie ontwik-
kelingen waar we U voor willen 
danken.
Als eerste willen we U danken 
voor de zondagse diensten. Wat 
is het fi jn om elke week samen 
te kunnen luisteren naar de 
preek, te bidden en uw zegen 
te krijgen. Het is bijzonder dat 
we, na de start van de eerste 
gemeente bijna tweeduizend 
jaar geleden, nog steeds samen-
komen. Dank U ook voor de 
bijzondere diensten die we als 
gemeente samen mogen vieren. 
We denken dan bijvoorbeeld 
aan de zangdiensten in de Kapel, 
waar we heerlijk samen kunnen 
zingen, of de diensten waarin we 
het avondmaal vieren met daar-
bij prachtig pianospel.
Vader, we willen U ook dan-
ken voor de dominees in onze 
gemeente. Ze zijn allebei op hun 
eigen manier aan het werk voor 
alle gemeenteleden. Dank U dat 
zij uw gemeente een warm hart 
toedragen. We willen U ook 
danken voor de kerkenraad. In 
het bijzonder denken we aan de 
diaconie. Zij hebben oog voor 
mensen die het minder hebben. 
Ze zijn niet alleen betrokken bij 
de eigen gemeenteleden, maar 
ook bij andere mensen in Vollen-
hove en zelfs wereldwijd.
Lieve Vader, we zien ook mooie 
ontwikkelingen in het kinder- en 
jeugdwerk. Dank U wel dat er 
steeds meer aandacht komt voor 
onze kinderen en jeugd. We 
genieten ervan dat de kinderen 
betrokken worden bij de dien-
sten en acties, zoals de Schoe-
nendoos, de Voedselbank en de 
Sinterklaasactie. We willen u 
danken voor de leiding van het 
kinder- en jeugdwerk.
Tot slot willen we u danken voor 
onze kring. De kring is voor ons 
een plek waarin we ons per-
soonlijke geloof kunnen delen. 
Dank U dat we de afgelopen 
jaren zo naar elkaar toegegroeid 
zijn. Dat we elkaar vertrouwen 
en durven te praten over ons 
geloof. Dank U ook dat we er 
ook voor elkaar zijn in vreugde 
en verdriet.
Vader zegen uw gemeente en 
wees ons allemaal nabij.
Giften
Het College van Kerkrentmees-
ters ontving €500.00 voor de 
kerk via bankrek. nr. NL75RA-
BO03018101886.
Hartelijk dank voor deze gift.
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken 
van medeleven en als groet van 
de gemeente, bloemen gebracht 
bij dhr. en mw. Olsder- Slot, De 
Roeden 1; zij waren 16 nov 12,5 
jaar getrouwd, bij mw. Souman - 
v.Buuren, D.v.Bourgondiëstraat 
13, bij mw. Knobbe - Westhuis, 
J.v.Dieststraat 35 en bij mw. 
Post, Zeekampen 16.
Gevraagd pastoraal mede-
werkers voor ‘Nieuw Cla-
renberg’ in Vollenhove
De pastorale zorg voor de Her-
vormde bewoners van woon-
zorgcentrum ‘Nieuw Claren-
berg’ valt onder verantwoording 
van de Hervormde gemeente 
van Vollenhove. Een enthousiast 
pastoraal team is momenteel 
actief in dit ‘huis’.
Verschillende pastorale mede-
werkers werken samen met de 

twee ouderlingen: mw. G. Knob-
be- Lok en mw. W. de Olde – 
Ruiter.
Ds. H.J.H. Pap is de predikant 
die de pastorale verantwoorde-
lijkheid voor Nieuw Clarenberg 
draagt en de taken coördineert.
We proberen de pastorale 
medewerkers, ook wel bezoek-
dames of bezoekheren genoemd, 
niet te veel te belasten. Daarom 
zijn we op zoek naar enkele 
gemeenteleden, mannelijk of 
vrouwelijk, die samen met ons 
dit mooie en dankbare werk wil-
len aanvatten.
Doel van de functie:
Door ontmoetingen omzien naar 
mensen op hun levensweg.
Taken:
•Kennismakingsbezoek bij 
nieuw-ingekomenen.
•Minimaal twee bezoeken in een 
jaar.
•Het bezorgen van de bloemen-
groet namens onze gemeente 
rondom ziekte en verjaardag.
•Bijbellezen en gebed hoeft niet, 
maar mag natuurlijk wel (al dan 
niet op verzoek).
•Waar nodig contact onderhou-
den met predikant of bejaarden-
ouderling uit ‘eigen wijk’.
•Deelnemen aan het overleg van 
het pastorale team en de toe-
rusting die eenmaal in het voor-
jaar en eenmaal in het najaar 
plaatsvinden.
Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met
Mw. G. Knobbe-Lok 
0527- 243384
mw. W. de Olde – Ruiter 
0527- 245555
ds. H.J.H. Pap 0527-239505
Kerstcollecte Stad en Ambt
Ook dit jaar wordt er weer een 
kerstcollecte gehouden bestemd 
voor het Kinderkerstfeest van 
de Kindernevendienst in Vollen-
hove en van zondagsschool De 
Regenboog in Sint Jansklooster. 
U kunt de collectanten aan de 
deur verwachten in de peri-
ode van DV 25 november t/m 
12 december. Wilt u ook iets 
geven? Wij hopen op een mooie 
bijdrage voor onze kinderen en 
ons werk om het woord van 
God aan hen door te geven, 
zodat zij mogen groeien in het 
geloof. Alvast bedankt! Leiding 
kindernevendienst en zondag-
school
What’s up jeugddienst
Op zondag 1 december, de eer-
ste Adventszondag, is er weer 
een What’s Up Jeugddienst in 
de Mariakerk. In deze dienst 
staan Engelen centraal. Engelen 
komen n.l. bij veel belangrijke 
gebeurtenissen in de Bijbel voor. 
Het meest bekend is de engel 
Gabriel die de geboorte van 
Johannes de doper en Jezus aan-
kondigde.Rondom de voorbe-
reiding van deze dienst kwamen 
verschillende vragen rondom 
engelen naar voren. Het is eigen-
lijk best wel iets ongrijpbaars/ 
vaag zelfs…De engel wordt vaak 
in eerste instantie niet herkend, 
pas later komt het besef dat 
het waarschijnlijk een engel is 
geweest…
Tijdens deze dienst willen wij 
op een geheel “eigen wijze” dit 

thema behandelen! De dienst 
begint om 19.00 uur en Liesbeth 
Winters- Jonas gaat voor. Kom 
je ook?!
Collectebonnen
Op maandagavond, 2 december 
is er weer gelegenheid om col-
lectebonnen te kopen van 
19.00-20.00 uur in Tilvoorde.
Cantorij
Op vrijdagavond, 6 december 
oefent de cantorij in de Grote 
Kerk. Aanvang 19.00 uur. Zingt 
u mee?
Welkom op het Kerstfeest.
Het is alweer bijna Advent. De 
voorbereidingen voor het Kin-
derkerstfeest zijn weer in volle 
gang. Graag willen we alle kin-
deren, ouders, opa’s en oma’s 
uitnodigen voor ons Kinderker-
stfeest. Let op: Dit jaar doen we 
het zondagmiddag 22 december 
om 17u in de Grote Kerk. We 
hebben Poppentheater “Pop-
pen en Meer” uitgenodigd om er 
samen met ons een mooi Kerst-
feest van te maken.
Kerstgroepen in het Stads-
museum Vollenhove
“Kerstgroepen Wereldwijd” is 
de titel van de kerstgroepen-
expositie in het Stadsmuseum 
in Vollenhove. Van 7 december 
2019 tot en met 5 januari 2020 
kan men in het museum aan de 
Bisschopstraat 36 weer genieten 
van een sfeervolle kerstgroepen-
tentoonstelling. In deze expo-
sitie met wel een paar honderd 
groepen en groepjes is te zien 
hoe het aloude kerstverhaal 
overal ter wereld op verschillen-
de manieren wordt uitgebeeld. 
Van Europa tot Azië, van Afrika 
tot Amerika, elk werelddeel is 
vertegenwoordigd. Iedere kerst-
stal is anders, maar toch ver-
tellen ze alle hetzelfde verhaal; 
herkenbaar voor jong en oud. 
De kerstgroepen zijn afkomstig 
uit de collecties van Jo en Maria 
Smits uit Weurt (bij Nijmegen) 
en Gery Woltinge uit Zwolle. Zij 
verzamelen al jaren en de fami-
lie Smits is lid van de vereniging 
“Vrienden van de kerstgroep 
Nederland”.
Bewoners in de Kerkstraat en de 
Bisschopstraat in Vollenhove zul-
len hun kerststallen, kerstgroep-
jes, kerstbomen, kerstengelen of 
andere kerstversieringen weer 
achter de ramen plaatsen, waar-
door de binnenstad geheel in 
kerstsfeer zal zijn en Vollenhove 
evenals voorgaande jaren “kerst-
stallen-stad” wordt. Een bezoek 
aan Vollenhove en het stadsmu-
seum is in deze periode zeker de 
moeite waard en een leuk uitje 
in de kerstvakantie. Naast kof-
fi e en thee met iets lekkers is er 
ook chocolademelk. Er staat een 
prijsjesboom en voor de kinde-
ren is er een fotopuzzel.
Voor de donateurs zal er vrij-
dagavond 13 december van 18.30 
uur tot 20.30 uur een aparte 
avond worden georganiseerd 
waarop men gratis de expositie 
kan bekijken. Tijdens de kerst-
periode geldt verder voor dona-
teurs de normale toegangsprijs. 
Geopend 7 december 2019 tot 
en met 5 januari 2020 dagelijks 
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Eerste Kerstdag en Nieuwjaars-
dag gesloten. Tweede Kerstdag 
geopend. Toegang volwassenen 
3 euro; kinderen van 8-12 jaar:
2 euro. Info: 

Vervolg van pagina 12

Lees verder op pagina 14

Kerstconcert Glorify
Ook dit jaar brengt het 
koor Glorify iedereen in de 
kerststemming met hun jaarlijkse 
Kerstconcert. Het concert 
vindt plaats in de Oude Kerk in 
Meppel. Glorify bestaat uit 40 
enthousiaste zangers en staat 
sinds 2013 onder leiding van Jaap 
Kramer uit Urk. Als gastkoor zal 
Het Hollands Mannen Ensemble 
onder leiding van Joost van Belzen 
medewerking verlenen.

 Vrijdag 13 december, 20.00 uur, Meppel, Oude Kerk, 
Groenmarktstraat 2, € 10 (t/m 12 jaar gratis)

Eindejaarsconference 
Rob Favier 
Er komt weer een 
eindejaarsconference aan van Rob 
Favier, ook wel bekend als ‘de 
zingende dominee’. Rob probeert 
een rode draad te ontdekken 
in het nieuws van 2019, want 
hij kan er geen touw meer aan 
vastknopen. Klimaat, stikstof, 
Boris, EU, de grote verschillen in 
Nederland: het leven lijkt soms 
wel een touwtrekwedstrijd. 
Maar wie trekt aan het langste 
eind? Voor wie wel zin heeft in 
avondje plezier, rake liedjes en 
topmuzikanten, is dit een echte 
aanrader. Mensen kunnen Favier 
kennen van zijn maandelijkse 
column in het Friesch Dagblad, 
overdenkingen voor Groot 
Nieuws Radio en de cd’s en 
boeken die hij heeft uitgebracht.

Vrijdag 20 december, 20.00 uur, Nijeveen, Gereformeer-
de kerk, Dorpsstraat 7, kaarten: www.events4christ.
nl, € 17 

Shine the Light of 
Christmas Tour
Kerst vieren in een bijzondere 
sfeer met Graham Kendrick, één 
van de meest gerespecteerde 
aanbiddingsleiders ter wereld. 
Dat wordt een kerstfeest 
om nooit te vergeten. De 
schitterende vocalen van Forever 
Worship en Sisters Vocal Group 
verlenen hun medewerking aan 
deze avond, die geschikt is voor 
de hele familie. De Shine the 
Light Christmas Tour vindt op 
23 december plaats in Zwolle. 

 Maandag 23 december, 20.00 uur, Zwolle, 
Opstandingskerk, Esdoornstraat 25, 
www.eventsforchrist.nl

Kerst speel je samen
Speel je een akoestisch, blaas- 
of snaarinstrument? Of zing je 
graag? Meld je dan aan voor het 
speciale gelegenheidsorkest in 
het Dominicanenklooster in 
Zwolle. Een groot orkest en koor 
oefenen de hele dag om aan het 
einde van de middag het concert 
‘Kerst speel je samen’  te kunnen 
opvoeren. Jong, oud, beginner of 
gevorderd, iedereen is welkom. 
Aanmelden voor de repetities 
kan via: www.dubbelgreep.nl/
aanmeldformulier

Zondag 15 december, 13.00 uur (repetitie), 17.00 uur 
(concert), Zwolle, Dominicanenklooster, € 7,50 (deelna-
me incl. consumptie), € 4 (concert), kinderen: € 2

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

JUBILEUMCONCERT?
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www.chcvollenhove.nl 
Telnr. 0527-244413
Onvergetelijk
Tijdens de dienst van zondag-
morgen werd het volgende 
gedicht van Sytze de Vries 
voorgedragen:

Die ons in ’t hart geschreven staan, 
en onze dagen deelden
maar in de dood zijn voorgegaan, 
zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren, 
van zoeken, hopen, wachten.

Zal in de starre, koude dood 
hun naam nog overnachten?
Nooit wordt de droefheid 
bodemloos: 
God houdt zijn handen open
en heel ons leven, doods en broos, 
draagt hij door vrees en hope.

Herinnert Hij zich niet hun naam 
als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan 
zijn in Gods trouw geborgen.

De naam, waarmee zij zijn 
genoemd 
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar leven.

In Christus blijft hun naam 
bewaard, 
naar Hem mogen zij heten.
totdat de droom verkeert in zien,
geloven wordt tot weten.

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Overlijden
Op zaterdag 23 november is dhr. 
D. van Dijk, Marjolein 357 (tot 
voor kort Meester Kroezestraat 
18) overleden. De begrafenis 
heeft in kleine kring plaatsge-
vonden. In de volgende Zon-
dagsbrief zal een in memoriam 
verschijnen.
Wij leven mee
In het ziekenhuis in Zwolle is 
dhr. G. Koers, Landpoortsteeg, 
opgenomen.

God geeft kracht
Tijdens de laatste zondag werd 
het volgende gedicht gelezen:

God geeft kracht voor vandaag
Hij geeft kracht voor morgen
Je hemelse Vader zal voor je blijven 
zorgen
Hij is erbij in ziekte en pijn
God wil je Vader zijn

Hij zal je dragen, ieder moment
Een plek waar je veilig in Zijn 
armen bent
Hij geeft troost en helpt je steeds 
weer
Bij Hem mag je schuilen keer op 
keer
Hij kent je zorgen, je pijn en je 
strijd
Hij is bij je in deze tijd.

Meeleven met
Dhr. H. van der Linde, Kloos-
terweg 33, Sint Jansklooster, is 
opgenomen in het Isalazieken-
huis te Zwolle.
Dhr. J. Winters, Laurier 160, is 
opgenomen in het ziekenhuis in 
Meppel
Mevr. E. Huisman-Driezen, Lau-
rier 155, Vollenhove, verblijft 
voor revalidatie in het Zonne-
huis in Zwolle.
Willen we de zieken opdragen in 
onze gebeden.

‘Friends with ….’
Bijzondere catechesedienst
Op zondag 15 december 2019 
willen de catechisanten de voor-
trekkers zijn tijdens de mid-
dagdienst die begint om 14.30 
uur in de Kapel. Muzikaal zullen 
we begeleid worden door Gydo 
Boxum en Femke Heutink.
De bijbellezing die centraal staat 
is uit de brief aan de Filippenzen
Jullie moeten blij zijn, omdat jullie 
bij de Heer horen. Ik zeg het nog 
eens: Wees altijd blij. 5Laat ieder-
een merken dat jullie vriendelijk 
zijn. En bedenk goed: de Heer is 
dicht bij ons. 6Maak je geen zor-
gen, maar vraag God alles wat je 
nodig hebt. Bid tot God, wat er ook 
gebeurt. En dank hem altijd.
7Dan zal God zijn vrede aan jullie 
geven. Dat is een vrede die geen 
mens ooit gekend heeft. Die vrede 
zal jullie gevoel en jullie gedachten 
beschermen tegen al het kwaad. 
Want jullie horen bij Jezus Christus.
Het belooft een spannende 
dienst te worden, met liederen 
die de catechisanten zelf geko-
zen hebben. Iedereen is van 
harte welkom!!
Ten slotte,

Ontvangt allen een vriendelijke 
groet vanuit de pastorie aan de 
Leeuwte,
ds. H.J.H. Pap

Diensten 1 december – 1e 
Advent
Belt-Schutsloot 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld
Wanneperveen 11.00 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld
Diensten 8 december – 2e 
Advent
Belt-Schutsloot 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld 

– m.m.v. “Looft den Heere”
In BS is er een extra collecte 
voor de Kindernevendienst.
Wanneperveen 11.00 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld
Oppas W’veen en BS: Zie 
www.pknwanneperveenbelt-
schutsloot.nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen
01/12 – fam. S. Smit en fam. K. 
ter Horst
08/12 – fam. J. Lubbinge en fam. 
R. Stoter
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 
zondagmorgen 24 november in 
BS gingen naar Jeanette Rook. 
Zij verblijft na een ziekenhuis-
opname tijdelijk in Zonnekamp 
in Steenwijk. In Wanneperveen 
gingen de bloemen als blijk van 
medeleven naar mw. M. Slot-
Bovendeur en fam. Menkveld. 
Verantwoording
Via ouderling Margré Hans-
man is €20 ontvangen voor de 
najaarszending, €18,75 voor de 
doelcollecte van de diaconie in 
de maand november en €22,50 
voor kerk en onderhoud. De 
extra collecte van 24 november 
voor het Pastoraat heeft in BS 
€117,55 opgebracht.
Schriftlezing BS
Afgelopen jaar werd de schrift-
lezing in de dienst in Belt-
Schutsloot af en toe gelezen 
door iemand uit de gemeente. 
Hier wil de kerkenraad voor 
2020 graag een vervolg aan 
geven. Zou jij ook wel een keer 
de schriftlezing willen doen? 
Geef dat dan even door voor 
10 december dan wordt je voor 
2020 ook een paar keer inge-
roosterd. Wil je meer Info of 
wil je je opgeven dan kan dat via 
scriba@pknwanneperveenbelt-
schutsloot.nl.
“Hoe een Arabier liefde 
voor Jezus en Israël kreeg”:
Op woensdag 11 december is 
er in Belt-Schutsloot een lezing 
met ds. Saleem Shalash uit 
Nazareth in Israël. Ik ontmoette 
ds Shalash tijdens mijn reis naar 
Israël. Zijn verhaal sprak mij 
zeer aan. Toen ik hoorde dat hij 
naar Nederland zou komen heb 
ik meteen gevraagd of hij ook in 
onze gemeente komt spreken. 
Hij spreekt goed verstaanbaar 
engels (zelfs voor mij) maar er is 
ook vertaling, dus iedereen kan 
het meemaken. Noteer deze 
datum vast in uw agenda. Aan-
vang om 20.00 uur in de kerk 
in BS.
Vanuit de gemeente
Dirk Klaver ligt nog in Zwolle, 
V4,5 kamer 145. Na de goed 
verlopen operatie ging het wat 
minder maar we hopen dat hij 
verder voorspoedig hersteld en 
weer naar huis mag.
Jeanette Rook, werd opgeno-
men in Meppel met een gebro-
ken enkel. Volgens plan is ze 
vorige week vrijdag geopereerd, 
waarna ze in Zonnekamp verder 
zal revalideren.
Margriet Slot kreeg ook een 
zwaar bericht in verband met 
haar gezondheid. Inmiddels zijn 
er onderzoeken geweest en 
wacht ze op verdere behande-
ling.
Alle zieken, hier genoemd maar 
ook thuis, bevelen we aan de 
zorgen van onze hemelse Vader. 
Hij kent ons zwakke bestaan 
maar zijn macht kent geen gren-
zen.

Vanuit de Pastorie
De laatste zondag van het ker-
kelijk jaar noemden wij de 
namen van hen die ons in het 
afgelopen jaar zijn ontvallen. Die 
namen hebben, met name voor 
de naaste familie en vrienden 
een bijzondere betekenis. Die 
naam kreeg kleur en beteke-
nis door degene die hem droeg. 
Door het noemen van die naam 
roepen wij de herinnering op, is 
er iets van die persoon in ons 
midden. Zo koesteren wij samen 
de kostbare herinneringen en 
delen in het verlies van de naas-
ten. En daar bovenuit geloven wij 
dat God geen God van doden is 
maar van levenden. Hij is de God 
van Abraham, van Izaäk en Jakob. 
En na Jakob komt er een lange 
lange rij van namen.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld
Zondag 1 december
Viering Heilig Avondmaal. In 
deze dienst hoopt onze eigen 
predikant ds. Gerrit van den 
Dool voor te gaan. Ouder-
ling van dienst is Henry Bos en 
het orgel wordt bespeeld door 
Theun Hoen. De tafelcollecte is 
voor een diaconaal project. De 
ontvangst is door David Rag-
gers en de bloemen worden 
bezorgd door Ankie Koopmans. 
De opname wordt rondgebracht 
door Janny Hop en de zorg voor 
de kinderen is in handen van 
Ummie en Inge. De ophaaldienst 
wordt verzorgd door David 
Raggers (0521-589515). Het lied 
voor de dienst is lied 760
Collecten. Diaconie: €33,80; 
Kerkrentmeesters: €35,50 , 
uitgangscollecte voor het orgel-
fonds €40,75. 
Allen hartelijk dank voor uw 
gaven. 
Bloemen. De bloemen zijn als 
groet en bemoediging bezorgd 
bij Mevr. Wytske Uitentuis - 
Werkhoven.
Waar geloof het meest kost. 
“Bid voor ons.” Dat is vaak 
het eerste dat vervolgde chris-
tenen vragen. Zij kennen het 
belang van gebed uit eigen erva-
ring. Iedere week geef ik u een 
gebedspunt door: De 6-jarige 
Phouc uit Vietnam is aangeval-
len door een dorpsgenoot nadat 
haar ouders christen werden. 
Ze lag een maand in coma en 
herkende haar ouders niet meer 
toen ze wakker werd. Wees in 
gebed bij deze familie.
Verjaardagen. Op 8 december 
hoopt mevrouw P.A. Kuper-van 
Domburg, Kloosterhuisstraat 45 
haar 82ste verjaardag te vieren. 
Namens onze gemeente willen 
we haar van harte gelukwensen 
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Predikant: ds. Gerrit van den Dool 
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194 
8338 LD Willemsoord, 0521-514587 
kerk.willemsoord@hetnet.nl 
Koster: mevr.T.Winters-de Boer, 
0521-588515, Rentmeesters Prot. 
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke 
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke

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

Lees verder op pagina 15

 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

berichten Het Zondagsblad 

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

Startavond van 
‘Kerk in de buurt’
Hoe kan de kerk meer betekenen 
voor uw dorp of buurt? Hoe pakt 
u dat aan? En hoe doen anderen 
dat? Op de startavond Kerk in de 
buurt komen deze vragen aan de 
orde. Tijdens deze avond leert u 
van de ervaring die anderen op 
hebben gedaan met Kerk in de 
buurt. Ook denkt u na over de 
verbinding van uw kerk met de 
buurt. En u komt te weten welke 
stappen u kunt zetten om zelf 
meer Kerk in de buurt te worden. 
De startavond is bedoeld voor 
kerkenraadsleden, diakenen en 
geïnteresseerde gemeenteleden.

Vrijdag 13 december, 19.30 uur, Assen, PopUp winkel, 
Forum 16-20, aanmelden: https://www.protestantsekerk.
nl/evenementen

Hulp bij organiseren 
kerst(nacht)dienst
Nog geen inspiratie voor de 
kerstdienst? Open Deur helpt 
een handje met een op maat 
gemaakte liturgie en een bijpas-
send blad, geheel gericht op 
Kerst. De liturgie kan gebruikt 
worden voor een viering of kerk-
dienst op kerstavond, op de dag 
van Kerstmis of in de dagen voor-
afgaand aan Kerstmis. De liturgie 
sluit aan bij het kerstnummer van 
Open Deur van 2019 en is samen-
gesteld door Folly Hemrica, theo-
loog en beeldend pastor. 

Liturgie is te downloaden: www.open-deur.nl/kerst2019/

Geen pakketjes 
op zondag
Pakketjes bezorgd krijgen op 
zondag is vervelend, vertelt een 
meerderheid van de ondervraag-
den tegen Radar. In 2014, toen 
deze service net werd geïntrodu-
ceerd, vond een (kleine) meer-
derheid dat juist positief. Zondag 
is een rustdag, zegt 61 procent 
van de respondenten. Een dag 
voor gezin, familie of kerk. Pak-
ketjes bezorgd krijgen hoeft voor 
hun dan ook niet. Een fl inke, en 
misschien ook onverwachte, stij-
ging ten opzichte van 5 jaar gele-
den, toen 47 procent tegen pak-
ketbezorging op zondag stemde, 
en 53 procent juist vóór. Anno 
2019 zegt slechts 39 procent dit 
een handige service te vinden.

Radar is een consumentenprogramma van Avrotros op 
NPO; zie ook www.radar.avrotros.nl
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en een gezegend nieuw levens-
jaar.
Vakantie scriba. Als u dit 
blad in de bus krijgt, zetten wij 
ook weer voet op Nederlandse 
bodem. Zondag zijn we weer 
in uw midden, waarschijnlijk 
dik ingepakt, want de afgelopen 
weken was het voor ons rond 
de 30 graden.
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlijk zondag 1 
december 12.00 uur ondergete-
kende. 

‘Vuur en wind’ 
Luister of het begint 
ergens zal het gaan zingen 
tegen het klagen in 
helder en vol geheim 

sterker dan harde woorden 
warmer dan heet getwist 
vuur van andere oorsprong 

storm van een nieuw bewegen 
dwars op de geest van de tijd 
onrust en nochtans vrede 

wacht maar en wees bereid

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

een hartelijke groet. 
Henry Bos ouderling-scriba

Van de predikant

Afgelopen zondag herdachten 
we hen die ons in het afgelopen 
kerkelijk jaar ontvielen. Naar 
aanleiding daarvan nog het vol-
gende gedicht:

U hebt, o God van leven, 
een Koninkrijk beloofd,
aan wie U daarom bidden, 
volhardend in geloof.
Laat, Heer, mij ook behoren, 
tot de getrouwen die
op dat Rijk blijven hopen -
 - dat ik het eenmaal zie!

 Wie zijn wij, God van leven, 
voor U die heilig bent?
Wie kan voor U verschijnen 
die ons in alles kent?
Hoe zou ik kunnen komen, 
bij U, door kwaad bezwaard,
als U mij niet in Christus 
genadig had aanvaard?

Zie ons, o God van leven, 
met ons verdriet en pijn
om wie ons zijn ontvallen, 
niet meer bereikbaar zijn.
Al zijn zij dan gestorven, 

voor U toch leven zij.
Bij U zijn zij geborgen, 
in uw Rijk zijn zij vrij !

U bent, o God van leven, 
de bron van ons bestaan
dat gaat door vele diepten, 
- o Vader, zie ons aan!
Laat toch ook mij niet vallen, 
als mijn uur eenmaal slaat.
Dat ik dan in dat Leven
mag zijn dat niet vergaat.

Komende zondag gaan we 
avondmaal vierend de tijd van 
Advent in. We sorteren voor op 
de komst van Hem die gekomen 
is. In deze dienst zullen Corin 
Tholen en Henriette van den 
Dool een duet zingen uit cantate 
BWV 36 ‘Schwingt freudig euch 
empor’ van Joh. Sebastian Bach. 
Dit duet is een bewerking van 
het koraal ‘Nun komm der Hei-
den Heiland’ dat wij kennen als 
lied 433 ‘Kom tot ons, de wereld 

wacht’. Het gaat terug op het 
oudste christelijke kerstlied, van 
de hand van de grote 4e-eeuwse 
kerkvader Ambrosius van Milaan 
die, zo las ik, de patroonhei-
lige van de imkers is! Maar-
ten Luther hertaalde zijn lied, 
dat mede dankzij Bach grote 
bekendheid heeft gekregen, tot 
het adventslied zoals wij het nu 
kennen, in de vertaling van Jan 
Willem Schulte Nordholt.

Als voorlied voor de komende 
weken zingen we lied 454 ‘De 
mensen die gaan in het duister’. 
We hebben dat lied 6 jaar gele-
den al eens geoefend, maar we 
zouden er best nog wat meer 
vertrouwd mee kunnen raken. 
Vandaar.

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

Gratis cd en 
adventsboekje
Via www.daaromkerst.nl kunnen 
belangstellenden een gratis 
kerst-cd bestellen. Dit jaar is er 
ook een adventsboekje speciaal 
voor kinderen. De organisatie 
van ‘Daarom Kerst’ wil mensen 
op een toegankelijke wijze laten 
ervaren waar het met Kerst echt 
om draait. Ook kerken of scholen 
kunnen de cd’s en adventsboekjes 
bestellen om ze bijvoorbeeld uit 
te delen. Zij betalen hiervoor een 
kleine vergoeding. ‘Daarom Kerst’ 
is een project van de Protestantse 
Kerk in Nederla nd en Kerk in 
Actie.

Bestellen: www.daaromkerst.nl, voor een grotere oplage 
betaalt men €2,50 per stuk

Hoewel wij niet de 
mogelijkheid hebben om in een 
dergelijk geval onderdak te bie-
den, geeft het toch altijd een ver-
velend gevoel wanneer je zoiets 
en van zo dichtbij waarneemt. 

Maria
De herbergier in Betlehem - vaak 
verguisd - deed in ieder geval 
nog zijn best om een oplossing 
te vinden voor Maria en Jozef. 
Laatst las ik, dat de man geen 
keus had. Zou de hoogzwangere 
Maria in de herberg zijn bevallen, 
dan hadden alle gasten moeten 
vertrekken. Het schijnt dat dit te 
maken had met reinheidsvoor-
schriften, en die waren in het 
Jodendom - en niet alleen toen - 
behoorlijk streng.  

Verantwoordelijkheid
Hoever gaat onze/mijn verant-
woordelijkheid wanneer we het 
hebben over 
noodzakelijke 
hulp? Mensen 
klagen nogal 
eens over de 
hoeveelheid 
steunaanvragen 
die - zeker in de 
maand december - door de 
brievenbus komen. Maar waar 
hebben we het over? Natuur-
lijk zit niet iedereen even ruim 
bij kas. Maar als ik in de Bijbel 
lees dat er mensen zijn die min-
der geven dan nodig is en altijd 

tekort komen en mensen die 
meer geven dan gevraagd wordt 
en overvloed hebben, hoe rea-
geer ik dan op een dergelijke 
tekst? En die opmerking over ‘de 
blijmoedige gever’ van wie God 
houdt? Genoeg om over na te 
denken lijkt me, bij de volgende 
zending acceptgirokaarten.

Maar goed, ik heb geen herberg 
of pension waar daklozen zich ‘s 
avonds kunnen melden. Daarvan 
zijn er veel, maar niet genoeg. 
In een rijk land als het onze (ik 
weet: niet iedereen heeft genoeg 
om van rond te komen) is dat 
toch wel erg jammer. 

Geven en delen
In deze dagen, op weg naar het 
Kerstfeest, krijgt geven en delen 
zeker aandacht gelukkig. En 
terecht. Wanneer ik lees wat 
Paulus schrijft over Jezus in zijn 
brief aan de Filippenzen (Fil. 2:4-
8, zie kader), is dat mijns inziens 
een sterke aansporing om te 
blijven nadenken over mijn eigen 

neiging tot heb-
ben en houden. 
Niet ‘ik’ maar 
‘mijn naaste/
de ander’ (Fil. 
2:4) staat er. En 
Jezus? ‘… hield 
zijn gelijkheid 

aan God niet vast, maar deed 
er afstand van’ (Fil. 2:6 en 7). 
Met andere woorden: Jezus gaf 
alles op en dat om ons te hulp 
te komen. En dan roept Paulus 
ons op om onder ons dezelfde 
gezindheid te laten heersen.

Eigendom of bruikleen
Hoe ver moet en kun je daar in 
gaan? Alle mogelijke argumenten 
kunnen worden aangevoerd om 
alles maar gewoon bij het oude te 
laten. En misschien is ‘het oude’ 
wel goed. Maar misschien zou het 
ook wel een fl inke poetsbeurt 
nodig kunnen hebben. Kortom: is 
wat ik heb mijn eigendom of heb 
ik het in bruikleen? Wij zijn van 
Christus. Hoe zou het dan zitten 
met wat ons is toevertrouwd?
Adventsvragen wellicht?

Adventsvragen
Naast ons huis is een inham, na een meter of twee afgesloten door een 
hek. Zo nu en dan brengt iemand daar de nacht door. Liggend op een 
meegesleepte matras of op een stuk karton. Gewoonlijk ontdekken we 
dat de volgende ochtend, omdat degene die daar sliep alles laat liggen 
en kennelijk voor de volgende nacht weer nieuw materiaal zoekt. 

DOOR DS. PIETER 

BOOMSMA, 

AMSTERDAM

IN DEZE DAGEN, OP WEG NAAR HET 
KERSTFEEST, KRIJGT GEVEN EN DELEN 

ZEKER AANDACHT GELUKKIG. EN 
TERECHT.

Filippenzen 2:4-8 
Let niet alleen op wat goed is voor 
jezelf. Let ook op wat goed is voor 
een ander. Wees net zo beschei-
den als Jezus Christus was. Hij was 
God. Maar Hij vond dat niet zó 
belangrijk, dat Hij het niet los kon 
laten. Nee, Hij heeft zelfs al zijn 
goddelijkheid opgegeven. Hij kwam 
naar de aarde om een dienaar te 
worden. Hij werd helemaal mens 
(Uit: BasisBijbel)

Hoever gaat onze/mijn 
verantwoordelijkheid 
wanneer we het hebben 
over noodzakelijke hulp?

Samuel Lee nieuwe 
� eoloog des 
Vaderlands
Tijdens de nacht van de theologie 
is Samuel Lee tot nieuwe Theo-
loog des Vaderlands uitgeroepen. 
Voor het eerst zal een theoloog 
met migratie-achtergrond deze 
rol gaan vervullen. Lee volgt 
Stefan Paas op. Sinds 1994 is hij 
voorganger van de ‘Jesus Christ 
Foundation Church’ in Amster-
dam Zuid-Oost waar veel migran-
ten komen. 

Zelf kwam Samuel als tiener 
vanuit het Midden-Oosten naar 
Nederland. Hij promoveerde 
vervolgens aan de Vrije Universi-
teit en deed onderzoek naar het 
christendom in Japan. Juryvoor-
zitter Tom Mikkers: “Samuel Lee 
geeft een gezicht aan de migran-
tenkerken, die ervoor zorgen dat 
het christendom in Nederland 
groeit.”

Singer 
songwriteravond 
in Deventer
Vijf jonge singer-songwriters 
bepalen met songs en spoken-
word hun houding tegenover 
de uitputting van mens en 
natuur: Jan Terlouw Junior, De 
Reisgenoot Maarten van Veen 
(beide uit Deventer), Roos Bluf-
pand (Utrecht), Robin Blee-
ker (Deventer), tevens (stads)
dichter en Merel Meryl van der 
Wielen (Utrecht). In 2019 is de 
burn-out volksziekte nummer 
1 onder de millennials. De stu-
die- en werkdruk is te hoog, we 
moeten duizend dingen tegelij-
kertijd. Kunst heeft een alarme-
rende en een helende functie, 
daarom brengen de singer-song-
writers alarmerende en helende 
liedjes.

Zaterdag 7 december, 20.00 uur, Deventer, Etty Hil-
lesum Centrum, Roggestraat 3, presentatie: Maarten 
van Veen, € 12, reserveren: adminstratie@ettyhillesum-
centrum.nl

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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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Bank:

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

N     L

Advertenties

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

Bij overlijden:      0800 - 024 25 26                                              (dag en nacht bereikbaar)

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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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!

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 

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve teksten
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve o�  ine media
Topic Creatieve Communicatie

mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl


