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Geloofsopvoeding is een 
bijna onmogelijke taak ge-
worden. Een tijdje terug 
bezocht ik een bijeenkomst 
over geloofsopvoeding geor-
ganiseerd door JOP. Dit was 
één van de belangrijkste 
boodschappen: opvoeding, 
laat staan geloofsopvoeding, 
is er niet gemakkelijker op 
geworden. 

Enkele trends die 
werden geschetst 

rondom opvoeding waren: 
1. Opvoeding - de effecten en 
de ‘juiste’ manier van opvoeden 
- wordt steeds meer meetbaar 
gemaakt, met name 
door de overheid 
2. De ontspanning 
is er af, de lat ligt 
hoog 3. Individu-
alisatie maakt dat 
ouders zich meer en meer alleen 
voelen 4. Opvoeden gebeurt steeds 
meer ‘achter de voordeur’, het is 
privé geworden 5. ‘Maak je eigen 
geluk, ook dat van je kinderen’ is 
een bijna overheersend motto 
geworden.

Onzekere ouders
Best pittig. En dan hebben we het 
alleen nog maar over de opvoe-
ding. Tel bij de onzekerheid die 
veel ouders toch al voelen ook 
nog eens de onzekerheid over hun 
eigen geloof en ziedaar: geloofsop-

voeding heeft zich ontwikkeld tot 
een vraagstuk dat we maar liever 
uit de weg gaan. Want: hoe dan? 
Het is een schier onmogelijke taak 

geworden. We 
zijn in een kramp 
geschoten. We 
moeten aan zoveel 
eisen voldoen en 
op zoveel vragen 

antwoorden hebben. Gelúkkig is er 
christelijk onderwijs en is de kerk 
er met haar kindernevendiensten 
en jeugdclubs. Want daar horen de 
kinderen tenminste nog íets over 
het geloof…

Hulp nodig
Ouders hebben hulp nodig bij het 
geven van woorden aan hun eigen 
geloof, ze hebben veiligheid nodig 
om hun onzekerheid, falen en 
onvermogen te kunnen delen, ze 
hebben weerwoorden nodig tegen 
de geest van deze tijd die hen ver-

telt dat zij verantwoordelijk zijn 
voor het geluk van hun kinderen 
en dat dit maakbaar is. En kinderen 
hebben mensen nodig, meer en 
andere dan hun eigen ouders, die 
hen het geloof voorleven. 
Dat zijn best grote woorden. De 
uitdagingen zijn enorm. Waar te 
beginnen? 

Oproep
Daarom een kleine aanzet tot het 
doorbreken van een trend die zeer 
zeker níet is hoe God het heeft 
bedoeld: dit is een oproep aan alle 
opa’s en oma’s. Ook aan de opa’s 
en oma’s die geen 
kleinkinderen van 
zichzelf hebben, 
maar wel liefde 
voelen voor de 
ouders en kinderen van nu. Bent u 
bekend met het geduld, de vrede 
en de liefde van de God van Abra-
ham, Isaäk en Jakob? We hebben u 

nodig. Bij de kindernevendienst of 
de oppas tijdens kerkdiensten. Voor 
een kop koffie of thee die u met 
een moeder van een tienerkind 
zou kunnen drinken. Als luisterend 
oor tijdens een wandeling met een 
vader die zijn plek als hoofd van het 
gezin wel wil innemen maar niet 
weet hoe het moet. Als oppas om 
een alleenstaande moeder te ont-
lasten. Als gastheer en/of gastvrouw 
voor een avond van de jeugdclub. 

We hebben uw tijd, uw betrokken-
heid, uw belangstelling én uw gebed 
zo hard nodig. Misschien heeft u 

geen idee. Of mis-
schien weet u het 
wel, maar heeft u 
geen idee hoe u dit 
handen en voeten 

kunt geven. Alstublieft, dan heeft u 
zojuist wat suggesties gekregen. Bid 
en kijk wat God op uw pad brengt.

U 
bent 
nodig

GELOOFSOPVOEDING HEEFT ZICH 
ONTWIKKELD TOT EEN VRAAGSTUK 
DAT WE MAAR LIEVER UIT DE WEG 

GAAN.

GELOOFSOPVOEDING IS EEN 
VRAAGSTUK DAT WE MAAR LIEVER UIT 

DE WEG GAAN
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Toptekst 
2019
DOOR DS. WOUTER BAKKER, 

NOORDSCHESCHUT

In de eindejaarslijstjes mag natuur-
lijk de Bijbeltekst van 2019 niet 
ontbreken. Kent u de bekende inter-
nationale gratis bijbelapp Youver-
sion? Met 400 miljoen downloads 
houdt deze app al een aantal jaren 
bij hoeveel er online en mobiel 
wordt gelezen in de Bijbel. Wereld-
wijd werden er 35,6 miljard hoofd-
stukken gelezen en 5,6 miljard 
beluisterd. Het meest gedeelde en 
gemarkeerde vers was Filippenzen 
4:6: ‘Maak je geen zorgen..!’ (BGT)
Een tekst die lijkt op de topteksten 
van 2018 en 2017, Jesaja 41:10: 
‘Je hoeft niet bang te zijn, want 
Ik ben bij je’ en Jozua 1:9: ‘Wees 
sterk en moedig, je hoeft nergens 
bang voor te zijn’. Het verbaast 
niet, dat zulke bemoedigingen naar 
boven drijven als favoriete teksten. 
Het bevestigt dat we ons zorgen 
maken, of we nu bang zijn voor een 
inbraak, terrorisme, of om het kli-
maat, onze financiën of gezondheid. 
We snakken naar geruststelling en 
blijkbaar vinden velen verlichting 
van zorgen in de Bijbel. Ook dat is 
bemoedigend. 
Tegelijk is wel van belang dat we 
zorgen niet wegstoppen of -wui-
ven en zeker niet met bijbeltek-
sten. Er moet ook iets tegenover 
staan. Inzicht en vertrouwen in 
Gods gaven. Van Advent tot Pink-
steren. In zijn Zoon en zijn Geest: 
God mét en ín ons. Zoals een all-
time favourite bijbeltekst (Joh. 3: 
16) zegt: ‘God had de wereld zo 
lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft 
gegeven.’ En een persoonlijke favo-
riet: 2 Timotheüs 1: 7: ‘God heeft 
ons zijn Geest gegeven.’ Niet om 
bange mensen van ons te maken, 
maar moedige mensen, vol liefde 
en geduld.’ Zo bieden we angst en 
wantrouwen het hoofd.

Commentaar

Dit is een oproep aan alle opa’s en oma’s. Ook aan de opa’s en oma’s die geen kleinkinderen 
van zichzelf hebben, maar wel liefde voelen voor de ouders en kinderen van nu.
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In hoeverre staan kerkgebouwen 
open voor plaatsgenoten, dagjes-
mensen en toeristen? Stichting 
Welkom in de Kerk zet gastvrije 
kerken in de spotlights en organi-
seert op 14 mei de verkiezing van 
de Meest Gastvrije Kerk van Oost-
Nederland. Ieder kerkgebouw in 
Gelderland en Overijssel mag mee-
doen. Dat kost niets! Info: www.
gastvrijekerk.nl en pagina 7.

Ook Den Ham maakt zich klaar 
voor kerst. ‘Rejoice, the Lord is 
come!’ is het thema van een gos-
peldienst waaraan black gospel-
koor Benediction uit Enschede zal 
meewerken. Dit koor geeft bij uit-
stek de emotie van het evangelie 
door: soms ingetogen, soms uit-
bundig. Het belooft een sfeervolle 
dienst te worden.

De zaterdag voor kerst vindt 
een kerstwandeling plaats in Laag 
Zuthem. Na ongeveer een uur 
komt men aan in ‘Bethlehem’,  
waar de deelnemers kerstmuziek, 
kerstbingo en een kerstmarkt 
wachten. Ook zijn er workshops 
en is er eten en drinken verkrijg-
baar. De eerste workshop en con-
sumptie zijn bij de toegangsprijs 
inbegrepen.

Verkiezing meest 
gastvrije kerk

Gospeldienst in 
Den Ham

Kerstwandeling 
Laag Zuthem

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Provincie 
Overijssel maken deze verkiezing mede mogelijk.

Zondag 22 december, 19.00 uur, Den Ham, 
Gereformeerde kerk, Ommerweg 27

Zaterdag 21 december, 17.30 - 19.00 uur, Laag Zuthem, 
€ 5 (t/m 12 jaar € 3), start: NKGV de Regenboog

Alle medewerkers 
van het Gezamenlijk 

Zondagsblad 
wensen u gezegende 
kerstdagen en een 
voorspoedig 2020.

Het volgende kerkblad verschijnt op 
vrijdag 17 januari 2020

DOOR ERIKA ZUUR - VAN 

DER LAAN, JONGEREN-

WERKER, BENNEKOM

Mogen jongeren een beroep op u doen? 
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Wie is Jezus? 
Daarover is veel geschreven 
en gezegd. Met Kerst houden 
we Hem graag wat klein in de 
kribbe want het 
is zo romantisch. 
Het is midden in 
de winternacht 
maar in het stal-
letje is het rede-
lijk toeven. Een 
stralende Maria zit bij de kribbe 
en een bezorgde Jozef houdt als 
een schildwacht alles in de gaten. 
Het krakende deurtje van de 
stal gaat open en daar komen de 
herders binnen om het kind 
te aanbidden. En nog 
later laten deftige 
wijzen uit het 
Oosten 
hun 

kamelen neerknielen, stijgen af 
en brengen hun geschenken naar 
binnen. 

Geen idylle
Het lijkt allemaal zo mooi op 
oude tekeningen en schilderijen. 
De werkelijkheid is echter een 
totaal andere, daar is geen spra-
ke van een idylle, geen knusse 
kerststal maar een rauwe bit-
tere wereld waarin voor arme 
sloebers geen plek is. Voor die 
vreemde asielzoekers uit het 

hoge noorden 
is in elk geval 
geen plek in de 
herberg. En dat 
vrouwtje is nog 
zwanger ook, 
nee wegwezen. 

Je kunt er geen stuiver aan ver-
dienen. 

Geen plaats
De evangelist Lucas zegt dat er 
voor hen geen plaats was in de 
herberg. Geen plaats uiteinde-
lijk voor Jezus en voor wie bij 
Hem horen. Hoeveel christenen 
in deze wereld 
moeten niet aan 
den lijve onder-
vinden dat er 
geen plaats voor 
hen is? Ik denk 
onder andere aan 
een land als Noord Korea. Wie 
niet gelooft in de grote leider 
is een schurk. Ook in het rijke 
westen lijkt er steeds minder 
plaats te zijn voor wie geloven 
dat Jezus de Redder der wereld 
is. Want uiteindelijk gaat het 
daar met Kerst om. De engelen 
hebben ons voorgezongen dat 
God de Vrede op aarde gezon-
den heeft, omdat de Heelmaker 
gekomen is. Het Gloria in excel-

sis Deo jubelt de hemel 
rond om ons wak-

ker te maken. 
Paulus schrijft in één van zijn 
brieven: ‘Sta op uit de doden en 
laat Christus over u lichten’. Dat 
is het geheim van Kerst. Wie 
de Schrift met een gelovig hart 

leest, ontdekt 
het antwoord 
op de veelge-
stelde vraag wie 
Jezus is. In Mat-
theus 1 vers 1 is 
zijn stamboom 

beschreven. Het eerste vers 
zet meteen de toon en voert 
daarom de geestelijke boven-
toon. Wie is Jezus? De Zoon van 
David en de Zoon van Abraham. 
Aan Abram beloofde de Here 
dat Hij tot zegen zou zijn en dat 
alle geslachten van de aarde in 
hem gezegend zouden worden. 
Met Abraham sluit de Here het 
Verbond dat Hij altijd zal doen 
wat Hij heeft toegezegd. 
Uit Abrahams geslacht wordt 
David geboren, de koning, de 
man naar Gods hart, die ondanks 
de scheve schaatsen die hij reed, 
zijn heil altijd weer bij God 
zocht. Uit dat oude verbondsge-
slacht laat God op wonderlijke 

wijze Jezus geboren worden in 
een donkere wereld waarin 

de grote machthebber in 
Rome, keizer Augustus, 
zichzelf verheven heeft. 
In die kokende wereld 
komt deze Zoon van 
David, niet uit de wil 

van een man maar uit 
God geboren. 

Geluk
God grijpt in om de 
mens te redden uit de 

klauwen van de oude 
slang die nog altijd rond-

kruipt, ook vaak in onszelf. 
Wat een geluk dat het 
Kerstkind de redding 
biedt voor tijd en eeu-
wigheid. Gezegend Kerst-
feest!

overdenking 

Natuurlijk kun 
je intens van je goudvis, kat of 
konijn houden, maar een hond 
is toch bijzonder. Honden met 
onuitsprekelijke namen zoals 
de Chihuahua. En hondjes die je 
nauwelijks het predikaat ‘hond’ 
kunt geven en waarbij je goed 
moet kijken of je hier met een 
hond of met een uit de kluiten 
gewassen rat te maken hebt. Je 
hebt het vuilnisbakkenras. En chi-
que hondjes die kunnen bogen 
op een indrukwekkende stam-
boom. Smaken verschillen. 
Honden hebben menselijke 
trekjes: het zijn sociale, brutale, 
eigenwijze maar vooral trouwe 
schepselen. Het leuke is dat 

sommige honden op hun baasje 
lijken. Het omgekeerde is ook 
waar. 

Even terzijde: de kerk heeft soms 
ook wel iets weg van een heilige 
kennel. Ik geniet van een paar 
vasthoudende, gelovige pitbulls. 
Onmisbaar zijn 
die bewogen 
speurhonden 
met een hele 
fijne neus voor 
de nood van een 
ander. Onmisbaar 
zijn ook die dienstbare ‘hulp-
honden’ die altijd klaar staan. En 
dan die trouwe herdershonden 
voor de kinderdienst, ze zijn een 
regelrechte zegen. Schoothond-
jes die zich alleen willen laten 
vertroetelen? Liever niet. Veel 
trouwe lobbesen: ja graag!

De rotweiller, spaniel, de Friese 
stabij en de Jack Russelterriër 
mogen er zeker zijn. Maar ik ga 
voor het kooikerhondje. Zeker 
nu een van onze kinderen zo’n 
beestje heeft aangeschaft. Een 
heerlijk hondje. Wat maakt het 
kooikertje dan zo bijzonder? Het 
is een beestje met zeer oude 
papieren. Hij is klein, alert, ener-
giek, sociaal en slim en onge-
dierte lust hij rauw. Het meest 

unieke is echter 
dat hij zich niet 
als een ‘klassieke’ 
hond gedraagt. 
Dat zit zo: het 
kooikerhondje  
moest in nauwe 

samenwerking met de tamme 
eenden en de kooibaas de aan-
dacht trekken van de wilde 
eenden en hen zo naar de kooi 
lokken.

Het kooikertje doet me aan 
Kerst denken. Ik moet denken 

aan een mens met zéér oude 
papieren. Die bijna ongemerkt en 
onopvallend in de maalstroom 
van onze geschiedenis is gestapt 
en die loop van deze stroom vol-
ledig heeft verlegd. De geliefde 
zoon van de Allerhoogste ‘kwam 
bij ons heel gewoon, de zoon van 
God, de Mensenzoon’. Hij stond 
niet op zijn strepen. Gedroeg 
zich niet als een ‘klassieke’ mach-
tige redder. Hij was zachtmoedig 
en nederig van hart. Zozeer dat 
een van zijn meest fervente sup-
porters vertwijfeld uitriep: ‘bent 
U nou wel of niet de Messias?’ 

Uiteindelijk gaat elke vergelij-
king mank. In het Koninkrijk van 
God worden we immers nooit 
‘gekooid’. Daar is licht en leven, 
ruimte en vrijheid. Geef je ogen 
de kost met Kerst, beter nog: 
luister! Zie wat je hoort! De 
schapen kennen zijn stem. Hij 
brengt ze te kooi. Thuis. 

Kooikertje

Het geslachtsregister van 
Jezus, de Zoon van David, 
de Zoon van Abraham, 
Mattheüs 1 vers 1   

polderpraat

Wie is Jezus? 

Drenthe

PAULUS SCHRIJFT IN ÉÉN VAN 
ZIJN BRIEVEN: ‘STA OP UIT DE 

DODEN EN LAAT CHRISTUS OVER 
U LICHTEN’. DAT IS HET GEHEIM 

VAN KERST.

Creatief bezig in 
Dronten
Elkaar ontmoeten en tegelijkertijd 
creatief bezig zijn. Wie dat wel wat 
lijkt, kan naar de crea-ochtend in 
Dronten. Wat men daar zoal doet? 
Breien, haken, quilten en kaarten 
maken, bijvoorbeeld. En dat onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee. 

Dinsdag 24 december, 9.30 - 11.30 uur, Dronten, 
Kerkcentrum De Ark, De Oost 54.

Kan gemeentewerk 
eenvoudiger?
Op de regiobijeenkomst ‘Kleine 
gemeenten lichter’ kan men mee-
praten over vereenvoudiging van 
het kerkelijk bestuur in kleine 
gemeenten. Minder besturen, 
meer gemeentewerk, is de gedach-
te daarachter. Een werkgroep die 
voor de synode oplossingen pro-
beert te formuleren wil samen 
met de classis Groningen-Drenthe 
daarover in gesprek treden met 
kerkenraadsleden, predikanten en 
kerkelijk werkers. Wat is er nodig, 
waar hebben mensen behoefte 
aan? Aanmelden: www.protestant-
sekerk.nl/evenementen 

Woensdag 8 januari, 19.30 - 22.00 uur,  Assen, 
de Open Hof, Sleutelbloemstraat 1

Missionaire dienst in 
Steenwijk
Ds. Hans van Ark en Gospelkoor 
Six for Jesus werken mee aan 
een missionaire dienst  in Steen-
wijk. Ds. Van Ark uit Wapenveld 
staat bekend om zijn duidelijke 
preken, die mensen in beweging 
zetten. Gospelkoor Six for Jesus 
begon jaren geleden als duo ‘Jan 
&  Sietske’. Jan en Sietske kregen 
vier dochters en zo ontstond gos-
pelformatie ‘Six for Jesus’. Onder-
tussen doen ook schoonzoons 
kleinkinderen mee met zang, gitaar, 
piano, basgitaar, drums en percus-
sie. 

Zondag 12 januari, 9.30 uur, Steenwijk, Grote Kerk

Hebreeuwse wortels 
van christendom
Stichting Shoresh organiseert een 
Kesjercursus in Rijssen. Deze cur-
sus, over de Hebreeuwse wortels 
van het christelijk geloof, start in 
het nieuwe jaar en duurt tot half 
mei. Docent is Kees van Dorth. 
Aanmelden of meer weten kan via 
fam.jwmensink@solcon.nl. Bij de 
prijs voor deze cursus is inbegre-
pen: een handleiding, koffie/thee 
en een versnapering (uit het kes-
jerreceptenboek).

Donderdag 16 januari 2020, 19.30 - 22.00 uur, Rijssen, 
Jeruël, Van Heekstraat 40, € 55

DOOR DS. 

GERHARD HEERINGA, 

SWIFTERBANT

DOOR DS. TAMMO 

OLDENHUIS, 

COEVORDEN

DE KERK HEEFT SOMS OOK 
WEL IETS WEG VAN EEN HEILIGE 

KENNEL. IK GENIET VAN EEN 
PAAR VASTHOUDENDE, GELOVIGE 

PITBULLS…

Het lijkt zo mooi op oude tekeningen en schilderijen. De werkelijkheid is een totaal andere. Geen knusse 
kerststal maar een r auwe bittere wereld waarin voor arme sloebers geen plek is.

OOK IN HET RIJKE WESTEN 
LIJKT ER STEEDS MINDER PLAATS 

TE ZIJN VOOR WIE GELOVEN 
DAT JEZUS DE REDDER 

DER WERELD IS. 



berichten uit de gemeente zondag 22 december 2019 3

AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 22 dec.: GK Aalden 
10.00 ds. B. Breunesse. Doopdienst. 
Oppas en knd. Organist: Erik Nij-
zink. Collecte: kerk.
Kerkdienst 24 dec.: GK Aalden 
21.30 ds. B. de Groot, Zweeloo. 
Organist: Hans de Graaf. Col-
lecte: kerstnachtcollecte.
Kerkdienst 25 dec.: GK Aal-
den 10.00 ds. W. Hordijk-van der 
Zwaag. Organist: Mans Kuipers. 
Knd. en oppas. Collecte: KiA/Kin-
deren in de knel.
Kerkdienst 29 dec.: GK Aalden 
10.00 dhr. P. van Engen, Noord-
wolde. Organist: Erik Nijzink. 
Oppas: aanwezig. Collecte: kerk.
Kerkdienst 31 dec.: GK Aalden 
19.30 mw. H. Popken-Kamman. 
Organist: Mans Kuipers. Col-
lecte: kerk.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 22 dec.: 10.00 dhr. 
D. Kruyt, Leek. Organist: Johanna 
Vos. Adventskaarsen aanste-
ken: Manon v/d Hoek. Collecten: 
1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Knd.: Leonie Blomsma. 
Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 24 dec.: 22.00 ds. 
G. van der Werff. Organist: Nico 
Meilof. Collecte: stg. ‘Een Drup-
pel’.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 ds. 
D. Kits. Organist: Nico Mei-
lof. Kaarsen aansteken: Maria 
Koning. Collecten: 1. KiA/Kin-
deren in de Knel. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: beheer. Oppas: aanwezig. 
Knd.: Jos Brink.
Kerkdienst 29 dec.: 10.00 ds. W. 
Smit, Smilde. Organist: Gea Hatz-
mann. Paaskaars aansteken: 
Dylan Nagelhout. Collecten: 1. 
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Knd.: Renate Nagelhout. 
Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 31 dec.: 19.30 ds. 
G. van der Werff. Organist: Nico 
Meilof. Collecte: diaconie.
Kerkdienst 1 jan.: 10.30 ds. G. 
van der Werff. Organist: Nico 
Meilof. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Kerk. Bij de uitgang: beheer. 
Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 5 jan.: 10.00 ds. P. 
de Vries, Beilen. Organist: Gea 
Hatzmann. Collecten: 1. Diaco-
nie. 2. Kerk. Bij de uitgang: beheer. 
Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 12 jan.: 10.00 ds. 
G. van der Werff. H.A. Organist: 
Rinke Bodewits. Collecten: 1. 
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Oppas: aanwezig.
Voedselbank. Op 5 jan. is er 
inzameling van boodschappen voor 
de voedselbank.
Koffiedrinken. Na afloop van de 
dienst op 5 jan. is iedereen wel-
kom om gezamenlijk koffie/thee of 
fris te drinken.
Stg. ‘‘Een Druppel’. Deze stich-
ting heeft ten doel op kleine schaal 
materieel en financieel hulp te 
verlenen aan kanslozen en kans-
armen in de Molukken en andere 
gebieden in Indonesië. Het geven 
van financiële steun voor scholing 
vanaf basisonderwijs tot hoger 

onderwijs, alsmede het verlenen 
van hulp aan zeer arme gezinnen 
in materieel opzicht zoals medi-
cijnen, ziekenhuisopname, kleding, 
voeding, enz. Scholen worden 
geholpen aan leermiddelen en 
tevens indien nodig verbeteringen 
aan schoolgebouwen en leslo-
kalen. Ook de kinderen van het 
kinderhuis ‘Kaleb’ in stad Ambon 
kunnen al jaren rekenen op steun 
van de Stichting. De hulp die ver-
leend wordt is een ‘on-line’-hulp, 
een directe hulp, zodat alle giften 
voor 100% worden besteed. Alle 
giften zijn aftrekbaar van de belas-
ting. Een druppel op een gloeiende 
plaat? Elke druppel is voor hen een 
steun in de rug om verder te gaan. 
Daarom heeft de Diaconie beslo-
ten om de collecte in de Kerst-
nachtdienst van 24 dec. te bestem-
men voor stg. ‘Een Druppel’.
2019 en 2020. En alweer is er 
een jaar voorbijgevlogen. Een jaar 
met mooie momenten en ook 
minder mooie. Dat is het leven 
denk ik. De zon kan immers niet 
altijd schijnen. Ik ben dankbaar 
voor vele dingen. Zoals de zondag-
se diensten die mij vaak inspireren 
en bij de les van het keven houden. 
Voor de contacten met mensen. 
Voor de bijzondere gesprekken 
met enkelen van u. Voor de schou-
der als ik het wat lastiger had. Voor 
de samenwerking bij de vele pro-
jecten (en feestjes) die we doen in 
de kerk en in het dorp (de kracht 
van samen doen). Voor de mensen 
die afscheid namen van de kerken-
raad. Voor de nieuwe ambtsdra-
gers die vol enthousiasme aan de 
slag zijn gegaan. En en is nog veel 
meer. En dan heb ik het thuisfront 
nog niet eens genoemd. Ik wens 
u allemaal het komende jaar veel 
vreugde, gezondheid en zonne-
schijn, zodat u elke dag opnieuw 
vrolijk en gelukkig kunt zijn. Met 
een warme groet van Karin Kappen
Jarig. 21-12: dhr. D. Appeldoorn, 
Hoofdvaartsweg 136, 9406 XD 
Assen: 76 jaar.
24-12: mw. G. Klompmaker-Hum-
mel, Pr. Beatrixstr. 9/12, 9422 HH 
Smilde: 85 jaar.
25-12: dhr. H. Hopman, Witterweg 
3, 9421 PE: 80 jaar.
28-12: dhr. G. Speelman, Floralaan 7, 
9421 NP: 77 jaar.
29-12: mw. B. Kappen-Meijer, Dop-
heide 7, 9421 NH: 78 jaar.
30-12: mw. G. Lõhr, Kon. Julianastr. 
26, 9422 HE Smilde: 76 jaar.
31-12: dhr. F. Melein, Kanaalweg 148, 
9421 SW: 85 jaar.
06-01: mw. L. Haveman-Wilting, 
Esdoornlaan 17, 9421 RJ: 77 jaar.
10-01: mw. S. Deelstra-v/d Laan, Pr. 
Beatrixstr. 9/11, 9422 HH Smilde: 
92 jaar. Wij wensen u allen een fijne 
dag en Gods zegen voor de toe-
komst!
Vrouwenver. H.V.G.-Draagt 
Elkanders Lasten. Op 8 jan. om 
19.45 uur komen we samen in het 
gebouw achter de Waterstaatskerk.
Passage. Op 8 jan. hebben we een 
Nieuwjaarskoffiemorgen om 9.30 
uur in De Walhof.
Tot slot. Dit is alweer het laatste 
kerkblad van het jaar 2019, graag 
wil ik iedereen gezegende feestda-
gen toewensen en alle goeds voor 
het nieuwe jaar.

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 22 dec.: GK 10.00 
ds. H. Nagelhout. Organist: Jan 
Kamphuis. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Bloemendienst: mw. G. Streutker. 
Collecten: 1. Kerk. 2. AK. Deurcol-
lecte: kerkblad.
Kerkdienst 25 dec.: GK 10.00 
ds. H. Kauffmann-Schaap. Kerstge-
zinsdienst. Organist: Jan Kamphuis. 
Knd.: groep 1 t/m 8. Bloemen-
dienst: Marjet Marissen. Collec-
ten: 1. KiA. 2. Kerk. Deurcollecte: 
Oost-Europa.
Kerkdienst 29 dec.: HK 10.00 
ds. J. Lambers-Niers. Gez. dienst.
Kerkdienst 31 dec.: HK 19.30 
ds. E. de Vries-Baarlink. Gez. Oude-
jaarsdienst.
Kerkdienst 1 jan.: GK 10.30 ds. 
H. Kauffmann-Schaap. Gez. dienst.
Kerkdienst 5 jan.: GK 10.00 ds. 
H. Nagelhout.

DIEVER
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 22 dec.: 10.00 ds. 
B. van Werven. Knd.: groep 1 t/m 8. 
19.15 ds. H. ter Beek, Zwartsluis.
Kerkdienst 24 dec.: 19.00 kin-
derkerstfeest ‘Volg de Ster’.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 ds. B. 
van Werven. M.m.v. de Brassband 
Advendo. Knd.: groep 1 t/m 6.
Kerkdienst 29 dec.: 10.00 ds. J. 
van der Sleen, Zevenhuizen. Kin-
derkerk.
Kerkdienst 31 dec.: 19.30 ds. B. 
van Werven.
Kerkdienst 1 jan.: 10.30 ds. B. 
van Werven. Na de dienst is er kof-
fie en de mogelijkheid om elkaar 
een goed en gezegend nieuwjaar te 
wensen!
Kerkdiensten 5 jan.: 10.00 ds. B. 
van Werven. Knd.: groep 1 t/m 6. 
19.15 ds. K. Snijder.
Kerkdiensten 12 jan.: 10.00 ds. 
M. Voet, Hardenberg. Knd.: alle 
groepen. Er is voorafgaand aan 
de dienst een nieuwjaarsontbijt 
gevolgd door kinderkerk. 19.15 ds. 
B. van Werven.

EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 22 dec.: 10.00 ds. 
M. Hazeleger, Beilen. Tijdens de 
dienst ook knd. en jongerenkerk 
O.v.d.: mw. H. Kiers en mw. B. 
Tuit. Diakenen: mw. G. Westerdijk 
en mw. I. Boer. Organist: Anne 
Unij. Oppas: Astrid Loots. Knd.: 
Greetje. Beamteam: Laura. Gast-
dames: mw. R. Heuving en mw. 
B. Busscher. Autodienst: dhr. H. 
Buursema: mw. Huizing; mw. R. Rof-
fel: fam. Potze. Collecten: 1. Kerk. 
2. Spaarcollecte. 3. AKA.
Kerstnachtdienst 24 dec.: 21.30 
ds. J. Zondag, Dedemsvaart. M.m.v. 
cfo Prins Hendrik. O.v.d.: mw. A. 
Aukes en mw. R. Roffel. Diakenen: 
mw. T. Deuring en dhr. H. Buursema. 
Beamteam: Ruben. Gastdames: 
mw. H. Hugen en mw. N. Lamfers. 
Autodienst: fam. T. Buter: mw. 
Huizing; fam. Pruim: fam. Potze. 
Collecten: nader bepalend doel.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 dhr. J. 
van Vondel. M.m.v. Jessica Neinders 
en Anne-Jan v/d Leest. O.v.d.: mw. 
B. Tuit en mw. H. Kiers. Diakenen: 
mw. G. Westerdijk en mw. A. Leffers. 
Oppas: Rennie Roffel. Knd.: Gree-
tje. Beamteam: Mark. Gasthe-
ren: dhr. J. Terpstra en dhr. J. Rende-
ring. Organist: Nelleke v/d Leest. 
Autodienst: mw. R. Roffel: mw. 
Huizing; dhr. J. Bakker: fam. Potze. 

Collecten: 1. Kinderen in de Knel. 
2. Spaarcollecte. 3. Kerk.
Kerkdienst 29 dec.: 10.00 mw. 
G. van Vliet, Geesbrug. O.v.d.: mw. 
A. Aukes en mw. B. Tuit. Diakenen: 
mw. H. Kuiper en mw. E. Rende-
ring. Oppas: Astrid Loots. Knd.: 
Greetje. Beamteam: Rianne. 
Gastdames: mw. J. Bos en mw. 
A. Buter. Organist: Nelleke v/d 
Leest. Autodienst: dhr. H. Buur-
sema: mw. Huizing; mw. R. Roffel: 
fam. Potze. Collecten: 1. A.K.A. 2. 
Spaarcollecte. 3. Kerk.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, 
De Welhaak 34, 7887 HK Erica
Kerkdienst 22 dec.: 9.30 ds.  E. 
Wisseling, Nieuw Amsterdam. Col-
lecten: 1. Pastoraat. 2. Diaconie. Bij 
de uitgang: pastoraat. Oppas en knd.
Kerkdienst 24 dec.: 22.00 ds. 
H. Klaassens, Erica. Collecten: 1. 
Pastoraat. 2. Diaconie. Bij de uit-
gang: pastoraat. Vanaf 21.30 uur is 
er in de hal van de kerk zingen van 
bekende Carols. De groep 4muziek 
o.l.v. Joke Bartelds neemt hierin het 
voortouw. De aanwezigen kunnen 
meezingen. Er is een vuurtje en een 
glaasje glühwein of chocomel.
Kerkdienst 25 dec.: 9.30 ds. H. 
Klaassens, Erica. Collecten: 1. Pas-
toraat. 2. Kinderen in de knel. Bij de 
uitgang: pastoraat. Oppas en knd. 
M.m.v. het kinderkoor ‘Kinderen 
van het licht’ o.l.v. Ruben Beuker 
en het Kerkkoor ‘Intersection’ o.l.v. 
Klaas Krijgsheld.
Kerkdienst 29 dec.: 9.30 n.b. 
Collecten: 1. Pastoraat. 2. Diaco-
nie. Bij de uitgang: pastoraat. Oppas 
en knd.
Kerkdienst 31 dec.: 19.00 ds. W. 
de Groot, Erica. Collecten: 1. Pas-
toraat. 2. Diaconie. Bij de uitgang: 
pastoraat.
Kerkdienst 5 jan.: 9.30 ds. H. 
Klaassens, Erica. Collecten: 1. Pas-
toraat. 2. Diaconie. Bij de uitgang: 
pastoraat. Oppas en knd.
Kerkdienst 12 jan.: 9.30 ds. H. 
Jumelet, Erica. Collecten: 1. Pas-
toraat. 2. Lepra Zending. Bij de uit-
gang: pastoraat. Oppas en knd.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-Sik-
ken, Dorpsstraat 10, 7863 PC Gees, 
tel. 0524-581992
Kerkdienst 22 dec.: 10.00 dhr. 
B. Broers, Klazienaveen. Kaars aan-
steken: Lola Kelder. O.v.d.: Harry 
Euving. Organist: Hendrikus Vug-
teveen. Oppas: Linda Schipper en 
Hylke Luimstra. Collecten: 1. Kerk. 
2. Knd. 3. Diaconie. Bloemen-
groet: fam. B. Bosscher. Auto-
dienst: fam. G. Wolting (582062). 
Na de dienst is er koffiedrinken.
Kerkdienst 24 dec.: 21.30 ds. B. 
Breunesse. Kerstzangavond georga-
niseerd door de gez. kerken. M.m.v. 
de band Online uit Nieuweroord. 
Er wordt gecollecteerd voor stg. 
Ambulancewens. Na afloop is er 
warme chocolademelk en Glüh-
wein. Iedereen is van harte welkom!
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 ds. 
B. Breunesse. Wijkdienst geor-
ganiseerd door de wijk Zwinde-
ren. Kaars aansteken: Casper 
Euving. O.v.d.: Liesbeth Wolting. 
Organist: Harmke Elders. Trom-
pettist: Freek Slagman. Oppas: 
Renate Wolswinkel en Anika Pijp-
stra. Collecten: KiA/Kinderen in 
de knel. Bloemengroet: mw. G. 
Koops. Autodienst: fam. H. Stevens 
(581586). Na de dienst is er koffie-
drinken.
Kerkdienst 29 dec.: 10.00 ds. 
A. ten Hove, Coevorden. Kaars 

aansteken: Levy Schipper. O.v.d.: 
Tilly den Boer. Organist: Jan Klok. 
Oppas: Samantha Feddema en 
Malissa Pijpstra. Collecten: 1. Kerk. 
2. Diaconie. 3. Onderhoud. Bloe-
mengroet: fam. J. Kamman. Auto-
dienst: fam. H. Diedering (582175). 
Na de dienst koffiedrinken.
Kerkdienst 31 dec.: 19.30 ds. H. 
Bakhuis, Hoogeveen. O.v.d.: Henk 
Stevens. Organist: Harmke Elders. 
Collecte: kerk. Bloemengroet: 
diaconie.
Kerkdienst 5 jan.: 10.00 ds. B. 
Breunesse. Kaars aansteken: 
Lukas Aasman. O.v.d.: Tilly den Boer. 
Organist: Jan Klok. Oppas: Astrid 
Euving en Rosalie Jutstra. Collec-
ten: 1. Kerk. 2. Knd. 3. Onderhoud. 
Bloemengroet: fam. S. Barendregt. 
Autodienst: fam. J. Kamman. Na de 
dienst koffiedrinken in Pluspunt.
Kerkdienst 12 jan.: 10.00 ds. P. 
Dekker, Wierden. Kaars aanste-
ken: Bram Euving. O.v.d.: Hans 
Bonhof. Organist: Hendrikus Vug-
teveen. Oppas: Maaike Wolting en 
Femke Euving. Bloemengroet: fam. 
P. Braker. Autodienst: fam. F. Elders. 
Na de dienst koffiedrinken.
Jarig. 28 dec.: dhr. J. Oving: 82 jaar. 
Adres: De Hulderts 3, 7861 AX 
Oosterhesselen.
29 dec.: mw. W. Klaassen: 86 jaar. 
Adres: Stobbenakkerweg 7, 7864 TE 
Zwinderen.
1 jan.: mw. B. ten Brink-Leijssenaar: 
76 jaar. Adres: Verl. Hoogeveense 
Vaart 25, 7864 TA Zwinderen.
7 jan.: mw. L. Stevens-Euving: 86 jaar. 
Adres: De Etgaarde 79, 7861 BT 
Oosterhesselen.
11 jan.: dhr. J. Klok: 81 jaar. Schaap-
veensweg 4, 7863 TE.
16 jan.: dhr. A. Tipping: 93 jaar. Adres: 
De Etgaarde 1c  010, 7861 BT Oos-
terhesselen. Van harte gefeliciteerd, 
een fijne dag en Gods zegen toege-
wenst voor het nieuwe levensjaar.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 22 dec.: 9.30 ds. 
Schneider. O.v.d.: mw. M. Ellen. 
Diakenen: J. Bartelds en H. Broers. 
Organist: mw. G. Fictorie. Col-
lecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: onderhoud gebouwen.
Kerkdienst 24 dec.: EH 19.00 
gezinsdienst. O.v.d.: mw. D. de Jong. 
Diakenen: P. Maarsingh en M. Snip-
pe. Organist: J. Kroon. Collec-
ten: 1. Knd. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
onderhoud gebouwen.
Kerkdienst 24 dec.: 22.30 mw. G. 
Velzing. Kerstnachtdienst in Nieuw 
Dordrecht. mw. G. Velzing. M.m.v. 
Corien Hoving en Heleen Klaver, 
piano en zang. O.v.d.: D. de Jong. 
Diakenen: E. v/d Brand en K. ten 
Napel. Organist: J. Kroon. Col-
lecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: onderhoud gebouwen.
Kerkdienst 25 dec. 9.30 m.m.v. 
zanggroep ‘Fundament’. O.v.d.: mw. 
D. de Jong. Diakenen: M. Doorn-
bos en S. Schoe. Organist: mw. G. 
Fictore. Collecten: 1. Pastoraat. 
2. Kerk. Bij de uitgang: onderhoud 
gebouwen. Welkomstcie.: fam. W. 
Dorst.
Kerkdienst 29 dec.: 9.30 mw. 
D. de Jong. O.v.d.: mw. G. Velzing. 
Organist: J. Kroon. Collecten: 
1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
onderhoud gebouwen. Welkomst-
cie.: fam. G. Velzing.
Kerkdienst 31 dec.: 19.00 dhr. 
H. Knegt. O.v.d.: J. de Wolde. Dia-
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kenen: J. Bartelds en H. Broers. 
Organist: J. Kroon. Collecten: 1. 
Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
onderhoud gebouwen.
Kerkdienst 1 jan.: jeugdgebouw 
10.00 mw. G. Velzing. Vanaf 9.30 uur 
koffie met nieuwjaarswensen. O.v.d.: 
G. Velzing. Diakenen: P. Maarsingh 
en M. Snippe. Organist: J. Kroon. 
Collecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: onderhoud gebouwen.
Kerkdienst 5 jan.: 9.30 dhr. 
F. Sprenger. O.v.d.: J. de Wolde. 
Organist: mw. G. Fictorie. Col-
lecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: onderhoud gebouwen. Wel-
komstcie.: B. Fictorie.
Kerkdienst 12 jan.: 9.30 ds. J. 
Schneider. H.A. O.v.d.: W. v/d Brand. 
Organist: J. Kroon. Collecten: 1. 
ZWO 2e Kerk Uitgang onderhoud 
gebouwen. Welkomstcie.: ZWO.

KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 22 dec.: 10.00 mw. 
M. de Bruin-Roffel. Organist: Gerard 
Ziengs. O.v.d.: Hendrik. Welkom: 
Hendrik. Beamer: Carin.
Kerkdienst 24 dec.: 22.00 ds. H. 
Dekker. Organist: Henk Roffel. 
O.v.d.: cie. Bijzondere Diensten. 
Welkom: cie, Bijzondere Diensten. 
Beamer: Gelske. M.m.v. de gospel-
groep ‘Le Mot Chanté’ uit Sibculo.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 ds. 
H. Dekker. Organist: Wessel 
Voorn. O.v.d.: Mia. Welkom: Ali. 
Beamer: Lucie.
Kerkdienst 29 dec.: 10.00 mw. 
M. de Bruin-Roffel. Organist: Karin 
Roffel. O.v.d.: Wieneke. Welkom: 
Fokko. Beamer: Riet.
Kerkdienst 31 dec.: 19.00 ds. 
H. Dekker. Organist: Wessel 
Voorn. O.v.d.: Ali. Welkom: Jantje. 
Beamer: Jantje.
Kerkdienst 5 jan.: 10.00 ds. H. 
Dekker. Organist: Wessel Voorn. 
O.v.d.: Albert. Welkom: Ali. 
Beamer: Lucie.
Kerkdienst 12 jan.: 10.00 mw. M. 
de Bruin-Roffel. Organist: Gerard 
Ziengs. O.v.d.: Fokko. Welkom: 
Albert. Beamer: Carin.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, mw. 
G. Visser-Rigtering, Aletta Jacobsstr. 
70, 7844 PB Veenoord, tel 0591-
553482
Kerkdienst 22 dec.: 10.00 ds. H. 
Thon, Valthermond. O.v.d.: dhr. A. 
Stevens. Organist: dhr. K. Salomons. 
Koster: dhr. A. Engberts. Collec-
ten: 1. Kinderen in de Knel. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: gebouwen. Oppas: 
Corenna Mennik. Knd.: Liesan Mas-
selink. Kaars aansteken: Myrthe 
Pals. Bediening beamer: Mark 
Pals. Ontvangst: fam. H. Wanders. 
Bloemendienst: fam. Lunenborg. 
Autodienst: T. Lunenborg.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 ds. 
E. van der Meulen. O.v.d.: mw. J. 
Feijen-Snippe. Organist: dhr. H. 
Vugteveen. Koster: dhr. H. Mulder. 
Collecten: zending. Bij de uitgang: 
orgelfonds. Oppas: Corenna Men-
nik. Knd.: Harriët Vermaas. Kaars 
aansteken: Jasmijn Ziengs. Auto-
dienst: E. de Groot.
Kerkdienst 29 dec.: 10.00 ds. E. 
v/d Meulen. Top 2000 dienst. M.m.v. 
Paula Keizer. O.v.d.: dhr. P. Homan.
Koster: dhr. H. Schuring. Collec-
ten: activiteitencie. Bij de uitgang: 
kerk. Oppas: Corry Baan. Knd.: 
Alexandra Mensing. Kaars aan-
steken: Corné Pals. Bediening 
beamer: Marcel Haan. Ontvangst: 
fam. Stevens. Bloemendienst: 

mw. F. Rabbers. Autodienst: D. van 
Noort.
Kerkdienst 5 jan.: 10.00 ds. E. 
van der Meulen. O.v.d.: mw. L. 
Masselink-Vugteveen. Koster: dhr. 
H. Vos. Collecten: 1. Sponsorkind. 
2. Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. 
Oppas: Elisa en Rosalien Mulder. 
Knd.: Demi Vos. Kaars aansteken: 
Anna Mennik. Bediening beamer: 
Piet van Noort. Ontvangst: mw. 
F. Rabbers/mw. M. Setz. Bloemen-
dienst: fam. Stevens. Autodienst: 
H. Oldengarm.
Kerkdienst 12 jan.: 10.00 ds. 
J. van der Wilden. O.v.d.: dhr. H. 
Vos. Koster: dhr. A. Engberts. Col-
lecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: gebouwen. Oppas: The-
resia Seip. Knd.: Liesan Masselink. 
Kaars aansteken: Nilse Masse-
link. Bediening beamer: Peter 
Vermaas. Ontvangst: fam. Kuik. 
Bloemendienst: mw. J. Matena. 
Autodienst: H. Naber.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. A. 
Meijering, Middenweg 78, 7844 KX 
Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdiens  t 22 dec.: 10.00 ds. E. 
Wisselink. Organist: mw. Willy 
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Zuiderkerkgemeente. Uitgangs-
collecte: onderhoud gebouwen. 
Autodienst: mw. M. Meijer en 
mw. Jakobs: fam. G. Schuiling; mw. G. 
Horstman en mw. Groothuis: fam. 
R. Kiers. Lector: Fimke van Sloten. 
O.v.d.: Albert Meijering. Bloe-
men: fam. Wemmenhove. Koster: 
D. Gommer. Koffie: Greetje Boom-
gaard en Jantje Ellen. Ontvangst 
en Nieuwsbrief: Aly Winkel en 
Henny Holwarda.
Kerkdiens t 24 dec.:  22.00 ds. 
E. Wisselink. Organist: mw. Willy 
Misker. M.m.v. de Cantorij. Auto-
dienst: mw. M. Meijer en mw. 
Jakobs: fam. Lensink. Autodienst: 
mw. G. Horstman en mw. Groot-
huis: dhr. E. Bobbink. Lector: Jits 
Wanders. O.v.d.: Derk Vegter. Kos-
ter: R. Kiers.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 ds. E. 
Wisselink. Organist: mw. Willy 
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Zuiderkerkgemeente. Uitgangscol-
lecte: onderhoud gebouwen. Auto-
dienst: mw. Wolters: dhr. de Vries; 
mw. M. M eijer en mw. Jakobs: fam. 
L. Brink; mw. G. Horstman en mw. 
Groothuis: dhr. G. Hulsink. Lec-
tor: Tom van Sloten. O.v.d.: Hilly 
Lanjouw. Koster: F. Kuper. Koffie: 
Jenne en Hilly Lanjouw.
Kerkdiens  t 29 dec.: 10.00 ds. E. 
Wisselink. H.A. Lopend. We lezen 
Galaten 3: 23 – 4: 7. Hoe zit het met 
de spanning tussen je houden aan 
regels en vrij zijn? Heeft het kind 
in de kribbe daarin betekenis voor 
ons? Organist: mw. Willy Misker. 

Collecten: 1. Diaconie. 2. Uit-
gangscollecte: Zuiderkerkgemeente. 
Autodienst: mw. M. Meijer en mw. 
Jakobs: dhr. J. Timmerman; mw. G. 
Horstman en mw. Groothuis: dhr. 
B. van der Toorn. Lector: Janny 
Meijerink. O.v.d.: Ineke Suurmond. 
Bloemen: fam. Gommer. Koster: 
J. Lanjouw. Koffie: Hennie Visser 
en Hester Elijzen. Ontvangst en 
Nieuwsbrief: Erik Bobbink en Jan-
tje Groothuis.
Kerkdienst 31 dec.: 19.30 ds. E. 
Wisselink. Met liederen, gebeden, 
lezingen en een overdenking wil-
len we het voorbije jaar afsluiten. 
Organist: mw. Willy Misker. Col-
lecten: diaconie. Uitgangscollecte 
Zuiderkerkgemeente. Autodienst: 
mw. M. Meijer en mw. Jakobs: fam. 
W. Meulman; mw. G. Horstman 
en mw. Groothuis: dhr. C. Douma. 
Lector: Ginus Oostingh. O.v.d.: 
Dorina Veneman. Koster: B. Misker.
Kerkdiens t 5 jan.: 10.00 ds. E. 
Wisselink. Vanaf 9.30 uur is er 
gelegenheid om onder het genot 
van koffie/thee elkaar een gelukkig 
nieuwjaar te wensen.
Organist: mw. Willy Misker. Col-
lecten: diaconie. Uitgangscollecte: 
Zuiderkerkgemeente. Autodienst: 
mw. Wolters: dhr. Hoekstra; mw. 
M. Meijer en mw. Jakobs: mw. G. 
Reuvekamp; mw. G. Horstman en 
mw. Groothuis: mw. H. Ellen. Lec-
tor: Fimke van Sloten. O.v.d.: Jan 
Hogeveen. Bloemen: mw. H. Ellen. 
Koster: W. Meulman. Koffie: Hen-
nie Ellen en Gea Vogt. Ontvangst 
en Nieuwsbrief: Ginus en Marry 
Oostingh.
Kerkdienst 12 jan.: ds. W. de 
Groot. Organist: mw. Willy Misker. 
Collecten: diaconie. Uitgangs-
collecte Zuiderkerkgemeente. 
Autodienst: mw. M. Meijer en 
mw. Jakobs: fam. Veneman; mw. G. 
Horstman en mw. Groothuis: fam. 
F. Kuper. Lector: Jits Wanders. 
O.v.d.: Fre Kuper. Bloemen: fam. 
Oostingh. Koster: G. Schuiling. 
Koffie: Gert en Annie Schuiling. 
Ontvangst en Nieuwsbrief: Jan 
en Janny Meijerink.
 Kerstnachtdienst. Als je in de 
wereld om je heen kijkt denk je 
toch vaak: hoe zal het ooit beter 
worden? Wat kan ik nou doen om 
verandering te brengen in alle nare 
dingen? Daar zie je toch geen kans 
toe? Het kind in de kribbe laat je 
zien dat je wel wat kunt doen. Dit 
tere en kwetsbare mensenkind laat, 
als het volwassen geworden is, zien 
hoe het wel kan. En als we nu alle-
maal één zo’n klein wonder doen 
kan er veel veranderen. We lezen het 
Kerstevangelie uit Lucas 2 en een 
gedeelte uit de profetie van Jesaja die 
vertelt hoe die andere toekomst er 
door de geboorte van dit kind uit zal 
zien. Thema: ‘Met Kerst keren kansen’. 
M.m.v. de Cantorij o.l.v. Willy Mis-

ker. Daarnaast zingen we natuurlijk 
mooie kerstliederen.
Kerstfeest, 25 december. In het 
weekend voor Kerst zijn er allerlei 
activiteiten die al te maken hebben 
met het Kerstfeest zelf. Daarom is 
besloten geen apart kinderkerst-
feest te organiseren. De dienst op 
eerste Kerstdag zal het karakter 
dragen van een gezinsdienst. Thema: 
‘Geef licht!’. M.m.v. de knd. En de 
opbouwschikking van de werkgroep 
liturgisch bloemschikken bereikt in 
deze dienst het hoogste punt – let-
terlijk en figuurlijk. ‘Johannes bemoe-
digt ons met het licht en dat zien 
we terug in de versiering van de 
bol met groen, lichtjes en geurende 
bloemen’.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-
Elzing, Het Slag 9, 7848 CR Schoon-
oord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 22 dec.: De Wijn-
gaard 9.30 ds. de Kok, Wilsum. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 
Knd.: alle groepen. Autodienst: 
B. Eisses en W. Schippers. Oppas: 
Judith Katerberg. Bloemengroet: 
fam. P. Hogeveen. 
Kerkdienst 25 dec.: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Akkerman, Hooge-
veen. Collecten: 1. Kinderen in de 
knel (KiA). 2. Diaconie. Knd.: alle 
groepen. Autodienst: J. Reinink en 
A. Hajes. Oppas: Anouk Zwiers en 
Evelien Vos. Bloemengroet: fam. 
H. Eising.
Kerkdienst 29 dec.: De Wijn-
gaard 9.30 mw. Maatjes, Oos-
terhesselen. Collecten: 1. Kerk. 
2. Diaconie. Knd.: alle groepen. 
Het kerstproject wordt afgesloten. 
Autodienst: H. Oving en C. van 
Nee. Oppas: Gea Habers. Bloe-
mengroet: fam. B. Schans.
Kerkdienst 31 dec.: De Wijn-
gaard 19.30 ds. Oldenhuis, Coe-
vorden. Collecte: kerk. Auto-
dienst: J. van Kleef en G. Gussinklo.
Kerkdienst 1 jan.: De Wijngaard 
10.00 dienst met veel zang en 
muziek. Na afloop van de dienst is 
er gelegenheid om elkaar een geluk-
kig nieuwjaar te wensen in De Rank 
onder het genot van een kop koffie/
thee. Collecte: kerk. Autodienst: 
B. Schans en J. Kielema.
Kerkdienst 5 jan.: De Wijngaard 
9.30 mw. Maatjes, Oosterhesselen. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Landelijk 
Quotum. Knd.: alle groepen. Auto-
dienst: H. Bouwman en P. Hoge-
veen. Oppas: Lianne Kloosterman. 
Bloemengroet: fam. A. Hajes.
Kerkdienst 12 jan.: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Akkerman, Hoo-
geveen. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Kerk. Knd.: alle groepen. Auto-
dienst: B. Eisses en W. Schippers. 
Oppas: Tabitha Eisses. Bloemen-
groet: fam. A. Eisses.
Het oud papier kunt op 20 dec. 
vanaf 16.00 uur kwijt in de contai-
ner die dan op de parkeerplaats 
achter de Rank zal staan. Ook op 
21 dec. kunt u daar het papier kwijt.
Kopij. 28 dec. moet de kopij voor 
het jan.-nr. v/d Zandloper ingele-
verd worden.
Overleden. Helaas meedelen dat 
er 3 leden van onze gemeente zijn 
overleden: mw. Schepers-Schippers 
op 7 dec.; dhr. de Graaf op 8 dec.; 
mw. Vos-Roode op 12 dec. We bid-
den voor de naaste familie dat zij 
troost van God mogen ontvangen 
en Zijn nabijheid mogen ervaren.
Verder zijn er nog enkele ernstige 
zieken in onze gemeente. We leg-
gen ze allen in de handen van God.
U allen gezegende feestdagen 
gewenst.

ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH Kla-
zienaveen
Kerkdienst 22 dec.: 9.30 ds. Vis-
scher, Dedemsvaart. O.v.d.: dhr. J. 
Batterink. Collectant: mw. E Wan-
ders. Organist: dhr. J Kroon. Kos-
ter: fam. J. Batterink. Collecten: 
kinderen in de knel. Bij de uitgang: 
onderhoud kerkgebouw.
Kerkdienst 24 dec.: 20.30 dhr. 
B. Broers, Nw.-Dordrecht. M.m.v.  
zangduo Anne-Jan van der Leest 
en Jessica Neinders. O.v.d.: mw. A 
Reuver. Collectant: mw. R Kuhl. 
Organist: mw. G Fictorie. Kos-
ter: fam. J. Batterink. Collecten: 
diaconie. Bij de uitgang: onderhoud 
kerkgebouw.
Kerkdienst 25 dec.: 9.30 da. 
Keim, Emmen. M.m.v. Christiaan Jagt 
en Jasmijn Cent. O.v.d.: dhr. H Kra-
mer. Collectant: mw. W Batterink. 
Organist: dhr. J Kroon. Koster: 
fam. J. Batterink. Collecten: eigen 
jeugdwerk. Bij de uitgang: onder-
houd kerkgebouw.
Kerkdienst 29 dec.: 9.30 ds. 
Oldenhuis, Coevorden. O.v.d.: dhr. 
J. Batterink. Collectant: mw. A 
Kamp. Organist: mw. G Fictorie. 
Koster: fam. J. Batterink. Collec-
ten: adoptie. Bij de uitgang: onder-
houd kerkgebouw.
Kerkdienst 31 dec.: EH 19.00 
dhr. H. Knegt. Gez. dienst.
Kerkdienst 5 jan.: 9.30 dhr. 
Wiegman, Assen. Na de dienst kof-
fiedrinken met kniepertjes. O.v.d.: 
dhr. H Kramer. Collectant: mw. G. 
Vos. Organist: dhr. M. Hof. Koster: 
fam. P. Vos. Collecten: kerk, adop-
tie en onderhoud kerkgebouw.
Kerkdienst 12 jan.: 9.30 dhr. 
Bloemberg, Emmen. O.v.d.: dhr. J. 
Batterink. Collectant: mw. W Bat-
terink. Organist: mw. G. Fictorie. 
Koster: fam. P. Vos. Collecten: 
ouderwerk en onderhoud kerk.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, 
scriba, Watertorenweg 15, 7688 PX 
Daarle
Kerkdienst 22 dec.: 9.30 ds. B. 
Heusinkveld. 15.00 ds. C. Elsinga, 
Almelo. Organisten: dhr. G. Die-
penveen en dhr. A. Kristiaans. Knd.: 
Dianne Seigers (1, 2) en Wilma 
Bosch (5, 6). Tnd.: Wendy Mol-
link (7, 8). Oppas: Janny Kamphuis, 
Hester Poorterman en Anniek 
Immink. Collecten: kerk en 
onderhoud. Bloemen bezorgen: 
Jenny Plaggenmars.
Kerkdienst 24 dec.: HK 19.30 
ds. B.J. Heusinkveld. Kerstzang-
dienst.
Kerkdienst 25 dec.: 9.30 ds. B. 
Heusinkveld. Organist: dhr. L. v/d 
Schootbrugge. Oppas: Marieke 
Immink, Vanessa Dubbink en Enya 
Brakert. Collecten: KiA/kinderen 
in de knel en diaconie.
Kerkdienst 26 dec.: 9.30 ds. B. 
Heusinkveld. Organist: dhr. R. 
Roelofs. Oppas: Renda Bartels en 
Rianne Reefhuis. Collecten: jeugd. 
Bloemen bezorgen: Bertine 
Wassink.
Kerkdiensten 29 dec.: 9.30 ds. 
R. Visser, Uelsen. 15.00 ds. J. Was-
senaar, Hellendoorn. Organisten: 
dhr. R. Roelofs en dhr. L. v/d Schoot-
brugge. Knd.: Gijsbert Immink (1, 2) 
en Wilma Bosch (3, 4). Oppas: Aly 
Veurink, Inge Reefhuis en Anniek 
Reefhuis. Collecten: kerk en 
diaconie. Bloemen bezorgen: 
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Harmke en Frits Leemhuis.
Kerkdienst 31 dec.: 19.30 ds. B. 
Heusinkveld. Organist: dhr. L. v/d 
Schootbrugge. Collecten: kerk en 
onderhoud.
Kerkdienst 1 jan.: 10.30 ds. B. 
Heusinkveld. Organist: dhr. L. v/d 
Schootbrugge. Collecten: kerk en 
onderhoud. Bloemen bezorgen: 
Jan en Martha Immink.
Kerkdienst 5 jan.: 9.30 ds. T. 
Veenstra, Kampen. 15.00 da. H. 
Paas, Nijverdal. Organisten: dhr. 
L. v/d Schootbrugge en dhr. R. Roe-
lofs. Knd.: Lian Wetering (1, 2) en 
Rianne Kamphuis (5, 6). Tnd.: Anne 
Bargboer (7, 8). Oppas: Gerda 
Valk, Marlies Immink en Renske 
Immink. Collecten: diaconie en 
onderhoud. Bloemen bezorgen: 
Jannie Rotmensen.
Kerkdienst 12 jan.: 9.30 ds. B. 
Heusinkveld. Bevestiging ambtsdra-
gers. 15.00 da. T. Jansen-Kleinjan, 
Ermelo. Organisten: dhr. R. Roe-
lofs en dhr. G. Diepeveen. Knd.: 
Anja Valk (1, 2) en Jeanine Bosch 
(3, 4). Oppas: Franciska Willems, 
Dinie Bartels en Lotte Stokvis. 
Collecten: kerk en diaconie. 
Bloemen bezorgen: Gea Wes-
sels.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS 
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 22 dec.: VDK 
9.30 ds. J. Zondag. O.v.d.: Julia 
Schuurhuis. Organist: Jan Fer-
dinand Hooikammer. Lector: 
Judith van Kesteren. Koster: Henk 
Zomer. De Antenne 19.00 kerst-
zangavond. M.m.v. de Cantorij en 
het Dedemkerkkoor o.l.v. Marjanne 
Visscher, die begeleid worden door 
Luko Hans op de piano en de Chr. 
Muziekver. Jubal o.l.v. Henk Beens. 
Jubal zal ook de samenzang begelei-
den. De toegang voor deze avond 
waarvoor u van harte wordt uitge-
nodigd is gratis, voor de gemaakte 
kosten is er een collecte. Koster: 
Bert en Ina ten Brinke.
Kerkdiensten 24 dec.: VDK 
20.00 en 22.00 ds. K. van Staveren 
en dhr. D. Hommes. O.v.d.: Leny 
Nijboer/Margareth Joosten. Orga-
nist: Freddy Bruins/Hans Niezink. 
Koster: Henk Zomer.
Kerkdiensten 25 dec.: VDK 
9.30 ds. J. Zondag. O.v.d.: Leny 
Nijboer. Organist: Nico Aalberts. 
Lector: Betsy Romkes. Koster: 
Henk Zomer.
Kerkdienst 26 dec.: VDK 10.00 
ds. K. van Staveren. Familiekerst-
feest m.m.v. het Jeugdorkest van 
Jubal. Organist: Nico Aalberts. 
Koster: Henk Zomer.
Kerkdiensten 29 dec.: VDK 
9.30 ds. J. Zondag. O.v.d.: Gerda 
Hofman. Organist: Hans Niezink. 
Lector: Marry Brand. Koster: 
Henk Zomer. De Fontein 19.00 
ds. P. Lindhout. O.v.d.: Jannie Lok. 
Organist: Hans Niezink. Koster: 
Nico van Hattem.
Kerkdienst 31 dec.: VDK 19.30 
ds. K. van Staveren. O.v.d.: Maaike 
Hiemstra. Organist: Nico Aal-
berts. Koster: Henk Zomer.
Kerkdienst 1 jan.: VDK 9.30 
ds. K. van Staveren. O.v.d.: Johan 
Tinholt. Organist: Nico Aalberts. 
Koster: Henk Zomer.
Kerkdiensten 5 jan.: VDK 9.30 
ds. J. Zondag. Organist: Jan Ferdi-
nand Hooikammer. Lector: Alice 
Bijker. Koster: Henk Zomer. De 
Fontein 19.00 n.b. Organist: 
Freddie Bruins. Koster: Else de 

Ronde.
Kerkdiensten 12 jan.: VDK 
9.30 n.b. Organist: Jan Fer-
dinand Hooikammer. Lec-
tor: Beatrijs Everts. Kos-
ter: Henk Zomer. De 
Antenne n.b. O.v.d.: 
Julia Schuurhuis. Kos-
ter: Arjen Schollaardt. 
EigenwijZz-dienst. De 
Fontein 19.00 n.b. 
Organist: Hans Nie-
zink. Koster: Janny/
Koert Naber.
Collecten: 22 dec.: 
PKW. Bij de uitgang: diaco-
nie; 24 dec.: doel Samenwer-
kende Kerken Dedemsvaart; 
25, 26, 29 en 31 dec.: PKW. Bij de 
uitgang: kinderen in de knel. Kin-
dercollecte: de Baby Box Een Mis-
sion Possible project.
Kinderkerk: 22, 25, 29 dec. 5 en 
12 jan.: groep 1 t/m 8.
Oppas: 22 dec.: Veerle Hofman 
en Henriëtte Emmink; 25 dec.: 
Natascha Remmers, Michelle Breu-
kelman en Marjan van Garderen; 
29 dec.: Monique Gort en Mirthe 
Schuurhuis.
Van Dedem Marke: 22 dec.: 
team RKK. Organist: ds. W. Vis-
scher; 24 dec.: ds. Ard ten Brinke. 
Pianist: Fred van Dijk; 29 dec.: 
dhr. J. Smit. Organist: Arjan Hagels; 
Van Dedem Marke: 4 jan.: dhr. Jan-
nes Smit. Pianist: Fred van Dijk; 11 
jan.: ds. K. van Staveren. Pianist: 
Luko Hans.
Activiteiten. 20 dec.: 20.00 uur 
Kerstconcert Asaf (De Antenne).
31 dec.: 14.00 uur afhalen bestelde 
oliebollen etc. (De Antenne).
55+ kerstviering. Op 19 dec. vie-
ren wij onze kerstviering om 14.00 
uur in De Antenne. We hebben een 
liturgie samengesteld en leden van 
de Cantorij verlenen hun mede-
werking. Mocht u graag gehaald 
willen worden dan kunt u tussen 
12.00-13.00 uur contact opnemen 
met Tjerkje, tel. 613643.

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, tel. 
0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 22 dec.: 10.00 
dhr. R. Pasterkamp, Urk. O.v.d.: 
groep B. Knd.: peuters: Leonie 
Gerrits; groepen 1 t/m 8. Oppas: 
zaal 6: Jelien Ekkel, Gerja Hem-
mink en Dide Bosch. Koffiedrinken 
na de dienst. Koffieschenken: 
Jannie Bessels en Hermien van 
Lochem. Collecten: 1. Jeugdwerk. 
2. Alg. Kerkelijke Arbeid. Deurcol-
lecte: kerk. 19.00 gospeldienst. 
M.m.v. Benediction. HK 19.00 ds. 
J. Wassenaar, Hellendoorn. Gez. 
Dienst. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Kerkrentmeesters. Deurcollecte: 
kerkelijke gebouwen.
Kerkdiensten 25 dec.: 10.00 ds. 
R. van Hornsveld. O.v.d.: groep 
C. Knd.: geen. Oppas: Gerralda 
Bouwhuis, José Kolkman, Anne-
mieke Sluijer, Linda Melenboer, Elise 
Kremer, Emma Meijer, Simon Vehof, 
Gijs Stokvis en Jesse Kamphuis. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Alg. Ker-
kelijke Arbeid. Deurcollecte: kerk. 
HK 19.00 ds. G. de Goeijen. Gez. 
Zangdienst.
Kerkdienst 26 dec.: HK 10.00 
kerstfeestviering m.m.v. clubs en 
zondagschool.
Kerkdiensten 29 dec.: 10.00 ds. 
R. van Hornsveld. O.v.d.: groep 
D. Knd.: peuters: Karin Kolkman; 
groepen 1 t/m 6. Oppas: Jannette 
Eshuis, Dorien Kleinjan, Lonne 
Koebrugge en Maud Kolkman. 
GK 19.00 ds. G. de Goeijen. Gez. 

Dienst. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Kerkrentmeesters. Deurcollecte: 
eindejaarscollecte.
Kerkdienst 31 dec.: GK 19.30 
ds. G. de Goeijen. Gez. Dienst. 
O.v.d.: groep A. Collecten: 1. Alg. 
Kerkelijke Arbeid. 2. Gemeente 
opbouw. Deurcollecte: kerk.
Kerkdienst 1 jan.: HK 10.00 
ds. R. van Hornsveld. Gez. Dienst. 
O.v.d.: groep B. Collecten: 1. 
Diaconie. 2. Kerkrentmeesters. 
Deurcollecte: eindejaarscollecte.
Kerkdiensten 5 jan.: 10.00 ds. J. 
Oosterwijk, Rijssen. O.v.d.: groep 
C. Knd.: peuters: Margot Klein-
nijenhuis en Riëtte Bosch; groep 
1 t/m 8. Oppas: Janine Kleinjan, 
Ingrid Kolkman, Marit Haakmeester 
en Maura Stolte. Koffieschen-
ken: Sip en Hennie v/d Heide. GK 
19.00 ds. A. Prins, Vriezenveen. Gez. 
Dienst. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Gemeenteopbouw.
Gospeldienst. Op 22 dec. om 
19.00 uur is er weer een gospel-
dienst. Thema: ‘Rejoice, the Lord 
is come!’ M.m.v. het black gospel-
koor Benediction uit Enschede 
o.l.v. Andre Bijleveld. Benediction 
evangeliseert op een vernieuwende 
manier door de emotie -soms uit-
bundig, soms ingetogen- van gos-
pelmuziek over te brengen. Deze 
dienst staat in teken van de kerst, 
en wat deze voor eenieder van 
ons betekent. De dienst zal gevuld 
zijn met kerstliederen, Engelstalige 
gezongen door Benediction en 
Nederlandstalige samenzang. Het 
belooft een prachtige dienst te 
worden in de sfeervolle dagen voor 
kerst. Iedereen van harte welkom!
Onze zieken. Zr. H. Welink-Mane-
schijn, Broekmaten 42, is enige tijd 
geleden getroffen door een hartin-
farct. Zij is opgenomen geweest in 
Almelo en heeft ook onderzoeken 
gehad in het MST te Enschede. Een 
operatie bleek gelukkig niet nodig. 
Met de nodige medicatie en hart-
revalidatie moet het hart zoveel 
mogelijk herstellen.
We leven ook mee met br. P. Vis-
scher en zijn gezin, Daarlesweg 
32. Hij heeft het afgelopen jaar 
verschillende ziekenhuisopnames 
gehad en kampt nog altijd met een 
broze gezondheid. Inmiddels heb-
ben er alweer verschillende bezoe-
ken aan artsen in het ziekenhuis 
plaatsgevonden.
Er zijn ook gemeenteleden die 
wachten op een operatie, zieken-
huisopname, bezig zijn met che-
motherapie of andere vormen van 
medicatie. Wij wensen hen allen en 
hun familie de nabijheid van onze 
God.
Dankbetuiging. Een hand, een 
woord, een kaartje, een gebaar 
doen zo goed als je iemand die je 
liefhebt verliezen moet. Wij willen 

u bedanken voor de vele blijken 
van belangstelling na het plotse-

ling overlijden van mijn lieve 
vrouw en onze tante Cor-

nelia Schonewille-Lubbers. 
Dank aan de personen die 
hebben gereanimeerd, het 
ambulancepersoneel, de 
politie en de goede zorg 
van de buren. Dank aan 
ds. de Goeijen voor de 
goede zorg thuis en in 
De Lariks. Wolter Scho-

newille, Renate, Marcel, 
Lotte.

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 

Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Kerstzang op 25 dec. op 3 loca-
ties van de Saxenburg Groep en 
Het Vechtdalhuis. We zingen beken-
de kerstliederen voor de bewoners 
van de Zorgcentra Oostloorn, 
Clara Feyoena Heem en Het Vecht-
dalhuis en voor de patiënten in het 
Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Dit 
onder muzikale begeleiding van 
de fam. Nijmeijer uit Bergentheim. 
Dus, hou je van zingen? Zing dan 
mee! Iedereen is van harte wel-
kom, ook als je geen geoefende 
zanger bent. 7.00 uur aanvang in 
Oostloorn, daarna koffie en ver-
trek 1 groep naar RZZ-ziekenhuis 
en de andere groep naar het Clara 
Feyoena Heem; 9.00 uur zingen in 
RZ-ziekenhuis en/of in Clara Fey-
oenaheem; om 10.30 uur zingen we 
daarna nog met een klein groepje 
in Het Vechtdalhuis. Aanmelden 
is niet nodig en tussentijds ‘in- of 
uitstappen’ mag ook! Meer weten? 
Bel met Jet Hiemstra (tel. 260789), 
Harry Overweg (tel. 264687) of 
Marja Nijmeijer (tel. 232694).

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfert-
straat 35, 7692 AH Mariënberg, tel. 
0523-235724, e-mail j.visser.hesse-
link@gmail.com
Kerkdienst 22 dec.: 9.30 ds. A. 
v/d Spek, Zwartsluis. 19.00 ds. L. 
van Rikxoort. O.v.d.: dhr. G. Len-
nips. Diakenen: P. Olsman en H. 
ter Bekke. Collecten: eigen jeugd-
werk, kerk en gebouwen. Gast-
vrouw: R. Menderink.
Kerstzangdienst 24 dec.: 19.30 
uur.
Kerkdienst 25 dec.: 9.30 ds. L. 
van Rikxoort. O.v.d.: dhr. F. Tim-
mer. Diakenen: B. Mellema en 
W. Wittenberg. Collecten: KiA, 
kinderen in de knel, kerk en gebou-
wen.
Kerkdienst 26 dec.: Beerzer-
veld 10.00 ds. K. Hazeleger. Gez. 
dienst. O.v.d.: dhr. J. Hans. Diake-
nen: H. de Lange en A. Maat.
Kerkdienst 29 dec.: 9.30 ds. W. 
Broekema, Nijverdal. 19.00 ds. J. 
Schipper, Dalfsen. O.v.d.: mw. R. 
Willems. Diakenen: P. Olsman en 
H. ter Bekke. Gastheer: B. Veltink.
Kerkdienst 31 dec.: 19.00 ds. K. 
Hazeleger, Ommen. O.v.d.: dhr. W. 
Menzo. Diakenen: B. Mellema en 
W. Wittenberg. Collecten: bloe-
menfonds, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 1 jan.: 10.30 ds. K. 
Hazeleger, Ommen. O.v.d.: dhr. B. 
Veltink. Diakenen: H. de Lange en 
A. Maat. Collecten: diaconie, kerk 
en gebouwen.
Kerkdienst 5 jan.: 9.30 ds. J. Post, 
Wierden. Beerzerveld 19.00 
gez. dienst. O.v.d.: mw. R. Mender-
ink. Diakenen: P. Olsman en H. 
ter Bekke. Collecten: stg. steun 
Malawi, kerk en gebouwen. Gast-

vrouw: R. Willems.
Kerkdienst 12 jan.: 9.30 ds. R. 
van Hornsveld, Den Ham. 19.00 ds. 
B. Breunesse, Hardenberg. O.v.d.: 
mw. G. Woelderink. Diakenen: B. 
Mellema en W. Wittenberg. Col-
lecten: bijdrage PKN, kerk en 
gebouwen.
Meeleven. We noemen niemand 
met name, maar dat wil niet zeggen 
dat we elkaar niet in onze gebeden 
kunnen noemen. Juist in deze tijd 
van vieren, terug- en vooruitkijken 
is het goed om ook om ons heen 
te kijken en onze naaste niet te 
vergeten. Klein beetje aandacht kan 
zo goed doen. 
Tekst. De jaartelling getuigt van 
Jezus: Zo leven we in 2019 na 
Christus. Onze hele jaartelling 
is in 2 periodes verdeeld; de tijd 
voor Christus en de tijd na Chris-
tus. Niet dat Jezus daarvoor niet 
bestond. Nee, het Oude Testament 
staat vol met Jezus. Jezus is er altijd 
geweest. Maar in het jaar 0 kwam 
Hij als mens naar de aarde, om 
na 33 jaar met zijn dood de prijs 
voor de zonde te betalen. Vrijwil-
lig, uit liefde voor u en mij. En God 
bevestigde dit offer door Jezus op 
te wekken uit de dood. Zo bracht 
Jezus redding aan mensen die in 
een verloren toestand leefden (en 
leven!). Geen wonder dat deze 
gebeurtenis het kantelpunt in het 
bestaan van de hele mensheid 
werd!

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der Lin-
de-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB St. 
Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdiensten 22 dec.: 10.00 
ds. T. Veenstra, Kampen. Oppas: 
Christel van Benthem en Annelon 
Mooiweer. Knd.: groep 1 en 2 met 
alle leiding en hulpen. Organist: 
Johan Tijssen. Kapel 14.30 dhr. A. 
Palland, Mastenbroek. Gez. dienst. 
Organist: Jan Pieter van Eerde. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 24 dec.: 19.00 kin-
derkerstfeest.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 ds. J. 
Tiggelaar Nieuwleusen. Oppas: 
aanwezig. Organist: Tjakko de 
Jonge. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Kerk.
Kerkdienst 26 dec.: 10.00 ds. 
E. van der Veen, Oldemarkt. M.m.v 
‘Sursum Corda’. Oppas: aanwezig. 
Organist: Wim Verweij. Collec-
ten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 29 dec.: 10.00 ds. W. 
Roseboom, Oudega SWF. Oppas: 
aanwezig. Organist: Tjakko de 
Jonge. 14.30 ds. G. van Zanden, 
Urk. Organist: Mark van Vreden. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 31 dec.: 19.00 ds. 
H. de Haan, Den Ham. Organist: 
Tjakko de Jonge. Collecten: 1. 
Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 1 jan.: 10.30 ds. E. 
van der Veen, Oldemarkt. Gez. 
dienst. Organist: Jan Pieter van 
Eerde. Collecten: 1. Kerk. 2. Dia-
conie.
Kerkdienst 5 jan.: 10.00 ds. M. 
Sijtsma-van Oeveren, Kampen. 
Oppas: aanwezig. Organist: Jan 
Pieter van Eerde. 14.30 ds. W. 
Roseboom, Oudega SWF. Orga-
nist: Tjakko de Jonge. Collecten: 
1. Zending. 2. Kerk.
Kerkdienst 2 jan.: 10.00 ds. J. 
Dekker, Lemele. Oppas: aanwezig. 
Knd.: groep 1. Organist: Corry 
van den Berg. 14.30 ds. A. Estié, 
Oldebroek. Organist: H. Dunsber-
gen. Collecten: 1. Kerk. 
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 Jan Fer-

Kos-

25, 26, 29 en 31 dec.: PKW. Bij de 

u bedanken voor de vele blijken 
van belangstelling na het plotse-

ling overlijden van mijn lieve 
vrouw en onze tante Cor-

nelia Schonewille-Lubbers. 
Dank aan de personen die 
hebben gereanimeerd, het 
ambulancepersoneel, de 
politie en de goede zorg 
van de buren. Dank aan 
ds. de Goeijen voor de 
goede zorg thuis en in 
De Lariks. Wolter Scho-

newille, Renate, Marcel, 
Lotte.

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 

Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
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Zaterdag 21 december
NTR | NPO2 | 20.20
Toms Ierland
De wondere wereld van de Ierse 
sporten. In Ierland, waar de ver-
schillende partijen soms tot op 
het bot verdeeld zijn, kan sport 
voor saamhorigheid zorgen. Tom 
Egbers gaat op reis in de wondere 
wereld van de Ierse sporten.

Zondag 22 december
EO | NPO2 | 09.20
Zie je Zondag
Keizersgrachtkerk in Amsterdam: 
Mensen met een missie. Iedere 
laatste zondag van de maand biedt 
de Keizersgrachtkerk in Amster-
dam onderdak aan de Evangelische 
Roze Vieringen. LHBT’ers vin-
den hier een veilige plek om met 
elkaar hun geloof te vieren.

Zondag 22 december
KRO-NCRV | NPO2 | 23.10
Met hart en ziel
In deze speciale kerstuitzending 
van Hart en Ziel gaat Joanna Bijle-
veld op zoek naar mensen die op 
verschillende manieren licht bren-
gen in het land.

Maandag 23 december
KRO-NCRV | NPO2 | 18.45
Binnenste Buiten
Theo-Bert Pot heeft vlak voor 
Kerst een speciale missie: voor 
familieleden en kinderen van 
gevangenen gaat hij de wachtruim-
te opknappen in de vrouwenge-
vangenis van Nieuwersluis.

Dinsdag 24 december
AVROTROS | NPO1 | 20.35
Kerst met André Rieu
Beleef samen met André Rieu 
Kerst in Sydney. Geniet van prach-
tige kerstliederen, romantische 
klassiekers en beroemde walsen.

Woensdag 25 december
NTR | NPO1 | 11.10
Maxima, de pleitbezorger
Koningin Maxima is zeer geliefd bij 
het grote publiek. Minder bekend 
is dat zij dit jaar haar tienjarig jubi-
leum viert bij de Verenigde Naties 
als speciale pleitbezorger van 
inclusieve financiering voor ont-
wikkeling. In deze documentaire 
leren we koningin Maxima op een 
heel andere manier kennen.

Woensdag 25 december
EO | NPO1 | 20.20
Kerstfeest in de Stad
De EO viert Eerste Kerstdag dit 
jaar samen met Jamai, Samantha 
Steenwijk en Wolter Kroes. In het 
maritiem historische Maassluis 
brengen de artiesten een mix van 
welbekende en hartverwarmende 
popsongs ten gehore.

Woensdag 25 december
KRO-NCRV | NPO2 | 09.00
De Verwondering
Diederik van Vleuten is een dui-
zendpoot vol passie en talent. 
Naast cabaret maakte hij solopro-
gramma’s over Nederlands-Indië, 
de Eerste en de Tweede Wereld-
oorlog. En dit jaar verzorgde hij de 
4 mei-voordracht in de Nieuwe 
Kerk in Amsterdam. 

RTV-tips
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Kerstsingle Geke’s Tiental en De Zonnepitten

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

Calvijn verzameld
In 2016 verscheen een selec-
tie van publicaties van de 
Reformator Luther, onder 
de titel ‘Luther verzameld’. 
Onlangs kwam Calvijn ver-
zameld uit. 

Calvijn heeft veel 
meer geschreven dan alleen de 
Institutie. Een aantal pennen-
vruchten van zijn hand is in de 
tweedelige uitgave Calvijn verza-
meld samengebracht. Veel van de 
teksten zijn niet eerder vertaald. 
Die zijn nu dus in het Nederlands 
toegankelijk. Samen geven ze een 
totaaloverzicht van het oeuvre van 
deze voorman van de Reformatie, 
wiens invloed niet in het minst in 
ons land groot geweest is en nog 
steeds is. Nog iets: alle teksten 
zijn van inleidingen door Calvijn-
deskundigen voorzien. 

Relevant
Redacteur Herman J. Selderhuis, 
hoogleraar aan de Theologische 

Universiteit te Apeldoorn, heeft 
geprobeerd teksten te kiezen die 
relevant zijn voor kerk en theo-
logie vandaag. De bijdragen zijn 
in de volgende rubrieken onder-
gebracht: ‘Bijbel’, ‘Preken’, ‘Leer’, 
‘Praktijk’, ‘Polemiek’, ‘Brieven’ en 
‘Einde’. Ik noem een paar voor-
beelden. Uit de rubriek ‘Praktijk’ 
de Kerkelijke verordeningen uit 
1561. Selderhuis daarover: ‘Dit 
document werd de basis voor een 
kerkelijke structuur die inmid-
dels wereldwijd al eeuwen lang 
met behoorlijk succes gehanteerd 
wordt.’ Uit de rubriek ‘Polemiek’ 
de academische rede van Nicolaas 
Cop, rector van de universiteit van 
Parijs, uit 1533. Calvijn heeft daar 
de hand in gehad, wat leidde tot 
zijn vertrek (lees: vlucht) uit zijn 
vaderland. Uit dezelfde rubriek 
‘Reactie op een zekere Hollander’ 
uit 1562. Het betreft een pole-
misch geschrift van Calvijn tegen 
de Nederlander Coornhert. Uit 
de rubriek ‘Einde’ het testament 
van Calvijn uit 1564. 

Frisser, breder, actueler
Calvijn verzameld: een voorname 
uitgave! Wie zich onder het motto 

‘Ad fontes’ oftewel ‘Naar de bron-
nen’ in zijn of haar calvinistische 
achtergrond wil verdiepen, vindt 
veel van zijn of haar gading. Wie 
weet, leidt kennisneming van de 
selectie van het Calvijn-materiaal 
ook tot bijstelling van het beeld 
van de Reformator. Uit het pers-
bericht: ‘Calvijn is meer dan ‘de 
man van één boek’ en hij is frisser, 
breder en actueler dan zijn por-
tret doet vermoeden.’

Herman J. Selderhuis (red.), Calvijn verzameld; 2 delen, 

gebonden, 1312 p.; KokBoekencentrum, 2019; ISBN 

9789043530811; prijs: € 69,99.

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

DOOR DS. KO HEKMAN, ASSEN

De Eerste Wereldoorlog 1914-
1918. John Keegan.Uitg. Balans 
Amsterdam 2019, Prijs € 30

De twaalfde druk, een gebonden 
uitgave van het prachtige boek van 
John Keegan over de Grote Oor-
log. De auteur, gestorven in 2012, 
Brits historicus, was een groot 
deskundige op het gebied van de 
militaire historie en krijgskunst. 
De geschiedenis van de Eerste 
Wereldoorlog geeft hij boeiend en 
inzichtelijk weer. Dit boek geldt als 
een wereldwijde bestseller. 

Het verdriet van Versailles 
1919-2019 . 100 jaar ellende 
van de Parijse Verdragen. 
Anton Kruft. Uitg. Aspekt, 
Soesterberg 2019. Prijs 
€ 24,95

Historicus Anton Kruft levert met 
dit boek een politieke geschiede-

nis. Hij geeft boeiend weer hoe 
grootmachten elkaar de Eerste 
Wereldoorlog in sleepten. In 1919 
werd de vrede van Versailles geslo-
ten, maar de Europese bondgeno-
ten weigerden het overwonnen 
Duitsland aan de onderhandelings-
tafel toe te laten. In plaats van een 
duurzame vrede te sluiten verviel 
‘Versailles’ tot het toepassen van 
een bot overwinnaarsrecht. De 
verliezers van de oorlog werden 
afgestraft met harde maatregelen, 
vernederd, alhoewel alle oorlog-
voerende landen schuldig waren 
aan het uitbreken van die oorlog. 
Kruft zet uiteen welke effecten 
dit gehad heeft op de politieke 
situatie van betrokken landen tot 
nu toe. Hoe ‘Versailles’ zulke ver-
reikende invloeden heeft gehad en 
nog heeft op de belangrijkste poli-
tieke, militaire en maatschappe-
lijke conflicten en problemen van 
de afgelopen eeuw. Vernedering, 
bedreiging van erkenning, trots en 
eer, gevoel van machteloosheid 
en onzekerheid zijn een belang-
rijke reden waarom conflicten 
uitbreken. Alleen een vrede tussen 
gelijken kan duurzaam zijn. Een 

belangrijk boek om inzicht te krij-
gen in politieke ontwikkelingen en 
te leren hoe het niet moet. 

Vredestichters. De verdragen 
van Versailles en Parijs 1919. 
Margaret MacMillan. Uitg. 
Omniboek Utrecht.2018 Prijs 
€ 30

Na de Eerste Wereldoorlog werd 
op 11 november 1918 de wapen-
stilstand gesloten, gevolgd door 
het Vredesverdrag van Versailles 
op 28 juni 1919. De laatste zes 
maanden vergaderden de vre-
destichters Woodrow Wilson 
(Amerika), David Lloyd George 
(Engeland) en Georges Cle-
menceau (Frankrijk) frequent over 
de invulling van het vredesverdrag 
met Duitsland. Een twist over de 
vrede. De bijeenkomst in Versail-
les waar ook Duitsland tekende 
was een zeer vernederende ver-
toning voor Duitsland. Macmillan 
geeft een prachtige sfeertekening 
en  beschrijft gedetailleerd de 
gang van zaken en mooie portret-
ten van de politici. Ze legt steeds 
verbinding naar het heden. Waar 

anderen de opkomst van Hitler 
toeschrijven aan de voor Duits-
land nadelige bepalingen van het 
Verdrag, concludeert Macmillan : 
”Toen in 1939 de oorlog uitbrak, 
was die het resultaat van twin-
tig jaar van wel of niet genomen 
beslissingen, en niet van de rege-
lingen van 1919.” Een geweldig 
interessant boek.

boeken

2. Diaconie.
Adventstijd. Nog even en dan 
is het Kerst. We zien er naar uit 
en maken afspraken hoe we deze 
dagen door gaan brengen. Het is 
niet voor iedereen vanzelfspre-
kend dat het mooie dagen zullen 
worden. We denken aan hen die 
voor het eerst of opnieuw deze 
feestdagen zonder hun geliefde 
man of vrouw of andere geliefden 
door moeten brengen. We wen-
sen hen daar Gods ontfermende 
liefde bij toe en we hopen dat het 

desondanks een waardevolle tijd 
mag worden. Toch mogen we met 
elkaar uitzien naar het licht van 
Kerst. De ster die in Bethlehem 
scheen en de hele wereld met 
haar gloed wil warmen schijnt ook 
nu nog dwars door alle rumoer 
in de wereld heen. De lichtstra-
len die de ster afgeeft mogen 
we zien als de duidelijke liefdes-
stralen van Jezus onze Heer en 
Redder. Hij kwam niet voor niets 
naar ons toe. Door zijn komst is 
er veel veranderd. Niet dat het er 
allemaal makkelijker op gewor-
den is maar de deur naar de toe-

komst is geopend, een toekomst 
naar het eeuwig licht van Gods 
genade. Door die deur mag ieder-
een die gelooft in het wonder van 
Christus leven en sterven en zijn 
opstanding naar binnen gaan. Om 
daarvoor altijd dichtbij Hem te 
juichen voor zijn troon. De deur 
naar het nieuwe jaar is nog dicht 
maar het duurt niet lang meer dat 
hij opengaat zodat we de drem-
pel over kunnen gaan het nieuwe 
jaar in. Wat het jaar anno 2020 
zal brengen weten we niet, dat 
weet God alleen. Maar met Hem 
naast ons mogen we geloven en 

vertrouwen dat Hij ons wil bij-
staan bij alles wat er op ons af zal 
komen. Ga met Hem en Hij zal 
met u, met jullie en met ons alle-
maal verder gaan.
Ik mag u allen namens de Johan-
neskerk gemeente hartelijk groe-
ten en u goede en gezegende 
Kerstdagen toewensen en een 
voorspoedig nieuw jaar.

berichten uit de gemeente 
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column

De kerkelijke 
adventsperiode 

nadert haar einde. Een tijd van stille 
verwachting, van uitkijken naar de 
dingen die komen gaan, krijgt de 
komende week zijn hoogtepunt 
in de viering van kerst. Voor ieder 
mens zal deze hoopvol geladen 
adventsverwachting anders zijn. 
Immers, wij mensen verkeren in dit 
leven vaak in zulke verschillende 
omstandigheden: waar de een vol 
blijdschap uitziet naar Kerstmis 
omdat het huis veel vrolijke mensen 
zal herbergen, heeft de ander geen 
idee hoe de oneindig lange kerstda-
gen in vredesnaam door te moeten 
komen! Waar de een al druk bezig 
is om een uitgebreid kerstmenu 
samen te stellen omdat alle kinde-
ren met aanhang én de kleinkinde-
ren komen eten, is de ander naarstig 
op zoek om ergens wat gezellig-
heid bijeen te schrapen omdat de 
bodem van de portemonnee al 
enige dagen te goed te zien is. Waar 
velen samendrommen in feestelijk 
ingerichte kerken waar heerlijke 
samenzang klinkt met overbekende 
kerstliederen, al dan niet aangekleed 
met kerstboom en zacht flonke-
rende lichtjes, heeft de ander geen 
idee waar de (kerst)nacht door te 
kunnen brengen.

De afgelopen weken werden in vele 
burgerhuizen, in verzorgingshuizen 
of plekken waar de (christelijke) 
geloofsgemeenschappen elkaar 
opzochten, kaarsen aangestoken. 
De eerste adventszondag kaars 
nummer één, de volgende zon-
dag kaars twee. En zo voort: een 
prachtig gebaar om te laten zien 
dat in de duistere decemberdagen 
heel langzaam de mens toeleeft 
naar het moment dat het licht van 
kerst doorbreekt. Niet alleen bin-
nen de kerken, ook in de meer 
seculiere setting groeit de aandacht 
voor de symboliek van het licht 
dat doorbreekt in een tot duister-
nis gedoemde mensheid. Mooie 
spreuken worden weer tevoorschijn 
gehaald, zoals de immer aanspre-
kende tekst: ‘Het is beter een kaars 
te ontsteken dan te treuren over 
duisternis’. Hoe waar! En menigeen 
zal verwachtingsvol naar de brie-
venbus lopen om te kijken of mooie 
kaarten van vrienden en bekenden 
afgeleverd zijn. Wellicht zit ook daar 
een bemoedigende boodschap bij 
dat ondanks de duister beleefde 
wereld toch overal lichtpuntjes te 
ontwaren zijn!

Ja, de periode van advent kent vele 
gezichten. Wat zou het een zegen 
zijn wanneer we niet trachten al 
deze verschillen weg te moffelen 
achter de schone schijn van kerst-
boom en kaarsjes, maar dat we de 
moed hebben om die verscheiden-
heid onder ogen te zien. Er ís ver-
schil in beleving, er ís niet voor ieder 
vrede voor de ziel. Ook díe gedach-
te krijgt gestalte in de geboorte van 
dat weerloze, kwetsbare kind, dat 
ooit in doeken gewonden gevonden 
werd in een stal in Bethlehem.

Advents-
perikelen

Kerstsingle Geke’s Tiental en De Zonnepitten

De kleine trommelaar
Begin december nam bur-
gemeester Ineke Bakker uit 
Urk de Kerstsingle ‘De klei-
ne Trommelaar’ van Geke & 
De Zonnepitten en Geke's 
Tiental in ontvangst. De 
kinderen van Geke’s Tiental 
komen uit Urk en de zon-
nepitten zijn leerlingen van 
De Zonnebloem uit Emme-
loord, een school voor zeer 
moeilijk lerende kinderen. 

Wereld Gehandi-
capten Dag

Geke’s Tiental en De Zonnepit-
ten presenteerden hun kerstcd in 
het Leger des Heilsgebouw op 3 
december. Deze datum is door de 
Verenigde Naties uitgeroepen tot 
de ‘Internationale Dag voor Mensen 

met een Beperking’.  In Nederland 
beter bekend als ‘Wereld Gehandi-
capten Dag’. De aanbieding was hét 
moment om de single uit te laten 
komen bij alle grote streamingdien-
sten en ook de videoclip staat onli-
ne via het Geke's Tiental You Tube 
kanaal. Het lied is gemaakt op tekst 
van Gert Timmerman en Geke, het 
arrangement is van Geke. 

Jubileum
Op 5 mei 2020 bestaat Geke’s tiental 
veertig jaar. Dat jubileum valt samen 
met 75 jaar bevrijding en wordt 
gevierd in de Bethelkerk op Urk. 
Het mannenkoor De Urker Zan-
gers onder leiding van  Jacob Schenk 
(voorheen het koor van Gekes oom 
Frits Bode), verlenen hieraan hun 
medewerking. Kaarten zijn al ver-
krijgbaar via www.gekestiental.nl 

Doemee- Award
De kerstsingle De Kleine Trom-

melaar is genomineerd voor de 
Doemee-Award! Samen sterk 
voor een inclusieve samenleving. 
Deze stimuleringsprijs is voor een 
persoon of organisatie die zich met 
een lokaal initiatief inzet voor een 
samenleving waarin ook mensen 
met een beperking, chronische 
ziekte of een afstand tot de arbeids-

markt optimaal meedoen. De win-
naars zijn 12 december tijdens 
een feestelijke uitreiking bekend 
gemaakt. Geke en haar muzikanten 
wonnen de tweede prijs. 

In het volgende nummer van het Gezamenlijk Zondagsblad 

leest u een uitgebreid interview van Leo Polhuys met Geke 

van der Sloot 

In Nederland zijn de kerken altijd op slot’, is een veelgehoorde klacht.

Is uw kerk de Meest Gastvrije 
Kerk van Oost-Nederland?

Natuurlijk, iedere plaatse-
lijke gemeente wil gastvrij 
zijn. Vaak is deze gastvrij-
heid ‘geloofsgerelateerd’. Is 
dat voldoende? 

DOOR JOHAN TEN BRINKE, WIERDEN

Veel kerken werken aan gast-
vrijheid. Na de diensten wordt 
geregeld koffie geschonken. Er 
zijn activiteiten voor speciale 
doelgroepen: jongeren, ouderen, 
alleengaanden enzovoort. Zomers 
zijn er openluchtdiensten of 
zomerzangavonden en de Kerst-
nachtdienst heeft een laagdrem-
pelig karakter. Maar hoe gastvrij 
zijn we als de bezoeker niet komt 
voor onze diensten, maar wel 
voor andere activiteiten en voor 
ons kerkgebouw?

Steeds meer kerken open
Hoe vaak komt het niet voor dat 
toeristen die graag een kijkje in 
een kerkgebouw willen nemen, 
tevergeefs aan de gesloten kerk-
deur rammelen? ‘In Nederland 
zijn de kerken altijd op slot’, is 

een veelgehoorde klacht. Met dat 
‘altijd’ valt het nog wel mee, maar 
inderdaad zijn onze kerken vaak 
gesloten. Toch zien we een ken-
tering. Steeds meer kerkbesturen 
beseffen dat het kerkgebouw 
voor toeristen en dagjesmensen 
een plek is waar je eeuwenoude 
fresco’s of een bijzonder interi-
eur kunt bewonderen, naar orgel-
spel kunt luisteren of gewoon 
even kunt zitten om de omgeving 
op je in te laten werken.

Aandacht voor open kerken
De stichting Welkom in de Kerk 
wil de aandacht vestigen op kerk-
gebouwen die vaker dan alleen 
op zondag open zijn. Die gastvrij-
heid bieden aan buren, wijk- en 
plaatsgenoten, dagjesmensen 
en toeristen die graag eens een 
kijkje komen nemen. Daarom 
organiseert ‘Welkom in de Kerk’ 
in 2020 voor de eerste keer de 
verkiezing Meest Gastvrije Kerk 
van Oost-Nederland. 

Magazine en promotievideo
Voor deze verkiezing kan ieder 

kerkgebouw in de provincies 
Gelderland en Overijssel wor-
den aangemeld. Een deskundige 
jury nomineert 5 kerkgebouwen 
in Gelderland en 5 kerkgebou-
wen in Overijssel. 
Deze 10 kerken 
worden gepor-
tretteerd in een 
speciaal magazine 
en van elk kerkge-
bouw wordt een promotievideo 
gemaakt. Zowel de magazines als 
de promotievideo worden koste-
loos ter beschikking gesteld aan 
de genomineerde kerken voor 
hun eigen promotie.

Juryprijs en publieksprijs
Op 14 mei vindt de verkiezing 
plaats van de Meest Gastvrije 
Kerk van Oost-Nederland. Er 
zal naast een juryprijs, ook een 
publieksprijs en een aanmoe-
digingsprijs worden uitgereikt. 
Aan deze prijzen zijn geldbe-
dragen verbonden. Aanmelding 
en eventuele nominatie van een 
kerkgebouw kost de plaatselijke 
gemeente niets.

Toekomstplannen
Deze eerste verkiezing is nog 
regionaal. De stichting Welkom 
in de Kerk streeft ernaar deze 
verkiezing in 2021 een landelijk 

karakter te geven, 
zodat alle gast-
vrije kerken in 
Nederland kun-
nen deelnemen. 
Tevens wil de 

stichting op de website gastvrije-
kerk.nl graag een digitale ont-
moetingsplek en kennisbank voor 
gastvrije kerken inrichten. Maar 
daarvoor is op dit moment nog 
geen financiering voor handen.

AAN DE AANMELDING EN EVENTUELE 
NOMINATIE VAN EEN KERKGEBOUW 

ZIJN VOOR DE PLAATSELIJKE 
GEMEENTE GEEN KOSTEN VERBONDEN.

Deze verkiezing is een initiatief 
van de stichting Welkom in de 
Kerk en wordt mogelijk gemaakt 
door de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed en de Provincie Over-
ijssel. Ga voor meer informatie en 
aanmelding van uw kerkgebouw 
naar: www.gastvrijekerk.nl 

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

Waarnemend burgemeester Ineke Bakker van Urk mocht het eerste 
exemplaar van de kerstsingle De kleine trommelaar in ontvangst nemen.

DOOR DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN
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De kleinste kerststal

Hebt u nog een kerstboom 
kunnen bemachtigen? De 
tijd van kunstkerstbomen is 
voorbij zo hoor ik net op de 
radio. 

DOOR DS. TAMMO J. OLDENHUIS, 

COEVORDEN

De mensen willen allemaal weer 
een echte kerstboom uit het bos. 
Zo ééntje die lekker ruikt en 
de naalden na verloop van tijd 
gewoon weer kan laten vallen. 
Liefst met kaarsjes er in en niet 
van die plastickaarsjes die op 
stroom branden, nee echt lekker 
ouderwets. Er is een hang naar 
vroeger. Gek eigenlijk, we willen 
toch altijd het modernste van 
het modernste? Met kerst dit 
jaar kennelijk niet. Niks op tegen 
dacht ik zo, als de mensen dan 
ook het geloof van opa weer van 
stal halen, biedt dat de nodige 
perspectieven. Maar daar heb ik 
wat voorzichtige twijfels bij.

Aan ons kan de kerstbomen-
koopman geen stuiver verdienen, 
want vorig jaar of een jaar daar-
voor heeft mijn vrouw een heuse 
echte kunstkerstboom gekocht. 
Blij dat we er mee zijn, niet te 
geloven. Wij hebben ons in elk 
geval niet schuldig gemaakt aan 
onnodig gegraaf in de grond en 
zo geen bijdrage aan het alles 
verstikkende stikstofprobleem 
geleverd. Oh wat zijn we heden 
blij. En straks zo tegen Drieko-

ningen, begin januari, vouwen we 
alles mooi in elkaar en verhuis ik 
hem weer naar de zolder. Tijdens 
de Kerstdagen geen onnodig 
gestofzuig vanwege gevallen naal-
den. Dus we besparen stroom 
en ontzien het milieu. Ik zal een 
oorkonde van verdienste aanvra-
gen bij GroenLinks, we worden 
bij deze club vast niet als frau-
deurs weggezet want ze menen 
het goed met het milieu, mis-
schien nog wel een takje te goed. 
Maar dat zij zo. 

Waar ik naar toe wil, is naar 
de os en de ezel. Nu de ouder-
wetse kerstbomen uit het bos 
weer in de mode komen, wor-
den de kerststalletjes ook weer 
van stal gehaald. En niet alleen 
bij onze Roomse vrienden waar 
het naar ik meen 
toch een must is. 
Nee ook in het 
kamp der Protes-
tanten schijnt de 
kerststal in zwang te komen. Je 
zet hem al op als advent begint 
en steeds komt er een attribuut 
bij en met Kerst uiteraard een 
gevulde kribbe. Nu heb ik als 

doorgewinterde Calvinist op 
zich niks tegen op een kerststal. 
Ik vind het zelfs interessant. En 
dat vanwege twee figuren, de os 
en de ezel. Niet omdat het zulke 
suffe en domme dieren zijn. Zo 
worden ze immers vaak bekeken. 
Die stomme os, die alleen nog 
goed is om zwaar werk te doen 
en die ezel die zware lasten 
moet dragen en nooit weigert. 

Ze staan er niet zomaar, het zijn 
waarschuwingsborden voor ons. 
Ze komen weliswaar niet in de 
kerstgeschiedenis voor, maar 
hun betekenis is er niet minder 
om. In Jesaja 1 lezen we over 
deze beide beesten. ‘Ze kennen 
de meester en ze weten dat hij 
hen voedt. Maar mijn volk weet 
het niet, of heeft het achter zich 

gelaten.’ Die oude 
profeet zegt dus 
in feite dit: "Men-
sen, kijk eens 
goed naar die os 

en die ezel, je zou nog weleens 
veel dommer kunnen wezen." 
Dat is de spijker op de kerstkop 
slaan!

Dommer 
dan de os 
en de ezel?

bij de achterdeur 

Vrijdag 27 december
EO | NPO2 | 14.40
Rail away
Noorwegen. In deze aflevering een 
reis over de noordelijkste spoor-
lijn van Europa. Reizigers kunnen 
genieten van de woeste natuur in 
de witte wereld boven de pool-
cirkel.

Zaterdag 28 december
EO | NPO2 | 21.00
De grootste rivieren van de 
wereld
De Mississippi legt een reis vol 
verrassingen en tegenstellingen af 
door markante en geaccidenteer-
de landschappen van Amerika.

Zondag 29 december
EO | NPO2 | 11.10
Nederland zingt Dichtbij
Jurjen ten Brinke gaat op stap met 
Cor Minderman, die na 61 jaar 
huwelijk zijn grote liefde Joke  ver-
loor.

Maandag 30 december
EO | NPO2 | 14.45
Rail Away
Kroatië. Vanaf de hoofdstad 
Zagreb gaat de reis naar de kust 
en grootste haven, Ryeka. Zo krijg 
je een goed beeld van Kroatië.

Woensdag 1 januari
EO | NPO1 | 10.00
Het Familiediner
Na de scheiding van haar ouders 
verliest Janneke vader Willem uit 
het oog. Toch verzoenen zij zich 
na vele jaren en vliegen elkaar hui-
lend in de armen.

Donderdag 2 januari
KRO-NCRV | NPO2 | 16.10
Met hart en ziel
In deze speciale nieuwjaarsuit-
zending blikt presentator Jos van 
Oord terug op het afgelopen jaar 
met de identieke tweeling Jani en 
Pleun (84) uit Poortugaal.

Vrijdag 3 januari
EO | NPO2 | 14.30
Rail Away
Zwitserland: Eurka-Oberwald-
Zermatt-Matterhorn. Deze reis 
gaat van start met een stoomloco-
motief, waardoor vervlogen tijden 
herleven.

Zaterdag 4 januari
EO | NPO2 | 19.20
De Verandering
Alhoewel zijn moeder flink haar 
best doet om de kinderen een 
goede opvoeding te geven gaat het 
met zoon Jaap helemaal mis. Ten-
slotte zelfs wordt Jaap leider van 
de Hooligans. Hoe heeft de veran-
dering bij Jaap plaatsgevonden?

Zondag 5 januari
EO | NPO2 | 09.20
Zie je Zondag
De Evangelische Roze Vieringen in 
de Keizersgrachtkerk in Amster-
dam dienen als een veilige haven 
voor de bezoekers. Voor sommi-
gen is dit extra belangrijk. Neem 
Massa.

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

Vervolg van pagina 6

Geschiedvervalsing
De Volkskrant laat CU-kamerlid Joël 
Voordewind aan het woord over de 
terminologie in VN-resoluties, als het 
over de Tempelberg in Jeruzalem gaat.

De beer is los, wat het Tweede 
Kamerlid Joël Voordewind (Christe-
nUnie) betreft. Nu heeft Nederland 
alweer voor zeven ‘anti-Israël-reso-
luties’ gestemd in het vierde comité 

van de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties. Erger, zegt hij: 
Nederland werkt mee aan geschied-
vervalsing door in te stemmen met 
een resolutie waarin de Tempel-

berg in Jeruzalem - een heilige plek 
voor joden, moslims en christenen 
- alleen bij zijn Arabische naam, 
Haram al-Sharif, wordt genoemd. 
Dat gebeurt in VN-resoluties sinds 
2015. “De Tempelberg is wel ietsje 
ouder, hè? Dat gaat drieduizend 
jaar terug. Mohammed leefde in de 
6de eeuw en is nooit in Jeruzalem 
geweest - behalve in een visioen, op 
een paard,”  aldus Voordewind.

Huichelaarssmoelen
De Bijbel: Maarten ’t Hart kan er 
maar niet genoeg van krijgen. De 
Telegraaf interviewde hem vanwege 
zijn 75e verjaardag en zijn nieuwste 
boek De nachtstemmer.

In uw jongste roman vallen weer 
veel Bijbelse aanhalingen te lezen. 
“Onontkoombaar in een boek 
over een orgelstemmer die in 
een kerk werkt. Mijn Bijbelkennis 
is groot. Als jongetje had ik mijn 
bibliotheekboek altijd al op don-
derdag uit en had ik, totdat ik het 
op zaterdag kon ruilen, niks meer 
te lezen. Van armoede pakte ik dan 
de Bijbel. Mooie verhalen, maar 
ook genocide wordt erin aanbevo-
len, er worden volken uitgeroeid, 
inclusief zuigelingen. De Bijbel is 
acht keer zo dik als de Koran en 
tachtig keer zo gewelddadig.” U 
heeft het geloof lang geleden 
afgezworen, waarom zit er nog 
steeds zoveel religie in uw boe-
ken? “Omdat er nog steeds gelo-
vigen zijn, in soorten en maten. 
Kijk naar Kees van der Staaij en 
Gert Jan Segers, die ijzeren Hei-
nen van overtuigers met hun hui-
chelaarssmoelen. Bekrompen lui, 
voor mij zijn ze een rooie lap. Van 
der Staaij is een verschrikking, een 
héél slecht mens. Via een New 
Yorkse krant wil hij ons zijn over-
tuiging opdringen; het buitenland 
mobiliseren in ons euthanasiede-
bat, schande!”

Geloven als opdracht
Columnist, presentator en auteur 
Stephan Sanders filosofeert in Dag-

blad Trouw over de opstanding van 
Jezus Christus, niet te geloven en 
toch echt gebeurd.

De apostelen wisten het zeker, 
ze hebben Hem met eigen ogen 
gezien, de herrezen Christus. Ook 
is daar in het evangelie volgens 
Johannes de ‘ongelovige Tomas’, 
de apostel die er net niet bij was 
toen Christus verscheen. Hij krijgt 
een herkansing, bevoelt de gestor-
ven Jezus, nu weer levend, aan zijn 
wonden en raakt zo overtuigd. En 
daarna die beroemde woorden 
van Christus: “Omdat je mij gezien 
hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij 
die niet zien en toch geloven.” Uit 
overlevering moeten we geloven 
dat het één iemand gelukt is de 
dood te overwinnen. Maar wij 
levenden zijn veroordeeld tot hear 
say, tot lezen en ja, tot theologie. 
Dat is per definitie bekrompen. 
We zijn geen ervaringsdeskundi-
gen, en verlaten ons op de getui-
genissen van zeer verre voorvade-
ren. Aan ons de opdracht ‘gelukkig 
te zijn’ en dat is: geloven zonder te 
zien.

-
-

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

ZE KOMEN WELISWAAR NIET IN DE 
KERSTGESCHIEDENIS VOOR MAAR HUN 

BETEKENIS IS ER NIET MINDER OM.

Laatst bedacht ik het opeens. 
Wat nu als het hele kerstdi-
ner mislukt? 

Of als je nu al van tevoren 
bedenkt dat het zal mislukken? 
Zou dat niet passend zijn? 

Kerst is natuurlijk eigenlijk onze 
totale mislukking. We hebben er 
een chaos van gemaakt, een hel op 
aarde, voor zoveel mensen. God 
had zich zomaar terug kunnen 
trekken in de hemel: ‘Jullie zoe-
ken het maar uit, dat wilden jullie 
toch zo graag!’ Maar dat deed hij 
niet. In die wereld, die vol chaos 
en duisternis is, is hij zelf geko-
men. Natuurlijk is dat een dinertje 
waard. Al onze kerstballen en glit-
ters is Hij waard: Hij is dat licht 
dat in de wereld komt. 

Maar ergens… zou dat mislukte 
kerstdiner ook wel passend zijn.

(Janneke Burger-Niemeijer in ND)

Dagboekjes 
2020

Nieuw jaar, nieuw bijbels dag-
boek. Dominee Wouter Bak-
ker uit Noordscheschut licht 
er een drietal uit.

‘Een handvol koren’ is een uitgave 
van de GZB. Een monument - zoals 
ds. Ouwehand in het voorwoord 
schrijft. Per dagboek gaat € 8 naar 
het zendingswerk van de GZB. Iede-
re dag biedt twee overdenkingen: 
één voor jongeren of om als gezin 
te lezen en één voor persoonlijke 

bezinning. Behalve een psalm wordt 
per dag ook een lied uit Weerklank 
of Op Toonhoogte opgegeven. Pre-
dikanten en zendings- en jongeren-
werkers schreven hier aan mee. 
Met extra’s zoals kinderpuzzels, 
wereldrecepten en verhalen uit de 
landen waar de GZB werkt. Onder 
de schrijvers 
vinden we ds. 
G. de Goeijen 
uit Den Ham 
en ds. J.H. van 
Wijk uit Win-
desheim. 

‘Filippus’ is 
geschreven 

op basis van 
de NBV, de lie-
deren bij elke 
overdenking 
komen uit het 
Nieuwe Lied-
boek. Onder 
anderen ds. H.J. 
Paas uit Nijver-
dal en oud-synodepreses ds. S. van 
Meggelen werkten mee aan de tot-
standkoming. 

De auteurs van ‘Volharding’ komen 
volgens de achterflap uit ‘de Gere-
formeerde Bond, de Christelijke 
Gereformeerde Kerken, de Hersteld 
Hervormde Kerk en de Gerefor-

meerde Gemeenten’. De eerste drie 
maanden worden Psalmen behan-
deld, en verder o.a. Ezechiël, Ezra 
en Nehemia, Numeri, Hebreeën en 
Ruth. Een citaat staat onder elke 
overdenking, zoals van Spurgeon of 
Thomas Manton of ook wel heel 
eenvoudig als: ‘Jong geleerd, oud 
geloofd’, ‘Zoals 
je bent mag je 
komen, maar 
zo mag je niet 
blijven’. Onder 
de schrijvers 
vinden we oa 
ds. G. van den 
Berg uit 
Grafhorst .  
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Agenda

Tot en met 10 januari
Tentoonstelling met kunst over 
advent, kerst en driekonin-
gen, vrijdag 10.00 - 12.00 uur, 
Adventskerk, Lindelaan 49, maan-
dag 9.00 - 11.00 uur, Assen, 
Opstandingskerk, Wilgenbeemd 2

Zaterdag 21 december
Heropening Kerk, 11.30 uur 
dienst, 13.30 - 14.30 uur open 
huis, Hoge Hexel, Hervormde 
kerk, Piksenweg 6

Kerstwandelen 14.00 - 17.00 uur, 
Steenwijk, binnenstad Stg. Present

Zaterdag 21 december
Kerstwandeling, 17.30 - 19.00 uur, 
Laag Zuthem, € 5 (t/m 12 jaar 
€ 3), start: NKGV de Regenboog

Zaterdag 21 en zondag 
22 december
Kerst in Oud Kampen, Eben 
Haëzer, Buiten Nieuwstraat 69, 
www.kerstinoudkampen.nl

Zondag 22 december en 
zondag 29 december
 Fair Culinair, gerechten uit 
de Joodse keuken, Synagoge, 
Enschede, Prinsestraat 14, 
11.00-17.00, info: synagogeen-
schede.nl

Zondag 22 december
Leerdienst Tora en Evangelie, 
19.00 uur, Kampen, Open Hof, 
Lelystraat 49

Gospeldienst, 19.00 uur, Den 
Ham, Gereformeerde kerk, 
Ommerweg 27

Zondag 22, zaterdag 26 en 
maandag 28 december
Kerststallenexpositie, 13.30 - 
16.30 uur, Noordwolde, Kerk-
gebouw, Hoofdstraat Oost 57, 
Oldeberkoperweg 1, gratis

Dinsdag 24 december
Creatieve ochtend, 9.30 - 11.30 
uur, Dronten, Kerkcentrum 
De Ark

Lichtjestocht, 18.00 - 20.00 uur, 
Almelo, Beeklustpark, gratis 
(vrijwillige bijdrage bij koffie-
kraam)

Kinderkerstfeest, 19.00 uur, 
Diever, Kruiskerk

Kerstnachtdienst, 22.00 uur, 
Nijeveen, Dorpshuis De Schalle, 
Nieuweweg 27

Zondag 29 december
Fair Culinair, gerechten uit de 
Joodse keuken, Synagoge, En-
schede, Prinsestraat 14, 11.00 
-17.00, info: synagogeenschede.nl

Dinsdag 7 januari
Lezing TVG Assen over ‘de hadj’, 
10.00 uur (inloop 9.30 uur), 
Assen, Markehuus, Scharmbarg 
35, gratis, www.tvgassen.nl

Cursus ‘De 7 wonderen van het 
kruis’, 19.30 uur, (1e van 7 avon-
den) o.l.v. Tineke van Streun, 
Zwartsluis, De Poort, 
Het Singel 16, info: 
leerhuiszwartewaterland.nl

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: gz@topic-cc.nl

Ik zou je ‘t liefste in een doosje willen 
doen
eren voor anderhalf miljoen
En telkens zou ik eventjes het deksel 
opendoen
En dan strijk ik je zo zachtjes langs 
je haren
Dan lig je in de watten en niemand 
kan erbij
Geen dief die je kan stelen, je bent 
helemaal van mij
Ik zou je ‘t liefste in een doosje willen 

doen
En dan telkens even kijken
Heel voorzichtig even kijken
Telkens even kijken

Wat een ‘lief’ liedje over iemand, 
van wie je heel veel houdt. Hoe 
zou dat er bij jou uit zien? Je gelief-
de in een klein doosje? 

Gevangen
Ik moest eraan denken toen ik 
vanmorgen Jesaja 40:12 vv in de 
Bijbel las. In die verzen probeert 
Jesaja ons iets van Gods grootheid 
te laten zien. Israël zit gevangen in 
Babel. God lijkt hen vergeten te 
hebben. De situatie lijkt hopeloos. 
Dat maken wij soms ook mee. De 

toekomst komt dreigend op je af. 
Je problemen zijn als bergen zo 
hoog. Maar dan komt Jesaja met 
zijn absurde vragen: ‘Wie heeft de 
wateren met zijn holle land omvat, 
de hemel gemeten?’

Gods grootheid
Neem eens een paar minuten 
de tijd om na te denken over de 
grootheid van God. Want juist als 
je je realiseert hoe groot God is, 
lijkt het wel of je ook ontdekt hoe 
klein je proble-
men eigenlijk zijn. 
Tegenover Gods 
grootheid valt al 
het andere in het 
niet. 
In een retorische vraag stelt Jesaja: 
‘Met wie wil je God vergelijken? 
Hoe is Hij uit te beelden? Met een 
godenbeeld misschien?’ Wat een 
suggestie: denken dat je de eeuwi-
ge God kunt ‘vangen’ in een beeld. 
Met misschien op de onderkant 
geschreven: ‘Made in China’. 
Ik moest denken aan de Boeddha-
beelden die je bij de Xenos voor € 
6,95 kunt kopen en die mensen in 
hun kamer zetten (alleen als ver-
siering natuurlijk). 

Klein doosje
Op internet kwam ik een mooi 
doosje tegen met een mini-kerst-
stal erin. Deze maand in de uitver-
koop! Hebben ook wij niet de nei-
ging om Jezus op te bergen in een 
klein doosje. Af en toe de deksel 
even openen en kijken en denken: 
je bent helemaal van mij. Het klinkt 
zo lief. Maar klopt het? 
Ja, God koos ervoor om klein te 
worden. Daarvoor kwam Jezus. 
God in mensenmaat, zodat ik Hem 
kan leren kennen, Hem kan lief-
hebben. Hem als een kostbaar klei-
nood in mijn hart mag bewaren. 
Maar nee, niet om Hem egoïstisch 
voor mezelf te houden. Om nog 
even in de kerstsfeer te blijven: ‘De 
herders gingen terug, terwijl zij 
God loofden en prezen.’ Tumult in 
Bethlehem. 

Laten we de mooie verhalen van 
een groot God delen met elkaar. 
Juist als ik worstel met de proble-
men die ik in mijn leven heb, helpt 
het me enorm om me die groot-
heid voor ogen te halen. Met dank 
aan Jesaja en aan jou, als lezer! 
Hoort en zegt het voort!

Kijk omhoog
Want er zit echt iets in. Zien we 
de grootsheid van God niet juist in 
het feit, dat Hij het aandurfde om 

klein te worden? 
Jezus deed afstand 
van zijn heerlijk-
heid en nam de 
gestalte van een 
slaaf aan. Hij heeft 

zich vernederd tot de dood aan 
het kruis. Misschien moet je zeg-
gen: je bent pas groot als je klein 
durft te zijn. De eeuwige God, die 
de wateren met holle hand omvat, 
Hij daagt je uit: ‘Kijk omhoog; 
wie heeft dit alles geschapen?’ 
Hij daagt je ook uit: Kijk naar het 
kleine. Want voor zover je dit voor 
één van de minste van mijn broe-
ders of zusters hebt gedaan, heb je 
het voor Mij gedaan. 

De kleinste kerststal

Ken je dat liedje van Annie 
M.G. Schmidt: Ik zou je ‘t 
liefste in een doosje willen 
doen 

DOOR DS. HANS ESACHBACH

JUIST ALS JE JE REALISEERT HOE 
GROOT GOD IS, LIJKT HET WEL OF 

JE OOK ONTDEKT HOE KLEIN JE 
PROBLEMEN EIGENLIJK ZIJN

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

Kerst: Onze totale mislukking
Laatst bedacht ik het opeens. 
Wat nu als het hele kerstdi-
ner mislukt? 

Of als je nu al van tevoren 
bedenkt dat het zal mislukken? 
Zou dat niet passend zijn? 

Kerst is natuurlijk eigenlijk onze 
totale mislukking. We hebben er 
een chaos van gemaakt, een hel op 
aarde, voor zoveel mensen. God 
had zich zomaar terug kunnen 
trekken in de hemel: ‘Jullie zoe-
ken het maar uit, dat wilden jullie 
toch zo graag!’ Maar dat deed hij 
niet. In die wereld, die vol chaos 
en duisternis is, is hij zelf geko-
men. Natuurlijk is dat een dinertje 
waard. Al onze kerstballen en glit-
ters is Hij waard: Hij is dat licht 
dat in de wereld komt. 

Maar ergens… zou dat mislukte 
kerstdiner ook wel passend zijn.

(Janneke Burger-Niemeijer in ND)

In Wierden vindt op Eerste Kerst-
dag een interkerkelijke dienst plaats 
waarin de kersttrein wordt her-
dacht. Dat zit zo. Op 25 december 
1944 werd in de buurt van het stati-
on een trein beschoten door Britse 
spitfires. In deze trein, die op weg 
was naar Duitsland, zaten ca. 1400 
dwangarbeiders uit Zeeland en Hol-
land. Bij de beschieting kwamen 4 
mannen om, 180 konden vluchten 
door zich onder de kerkgangers 
te mengen. De kerken in Wierden 
waren namelijk net uit. Later op 
die dag ontsnapten nog tientallen 
dwangarbeiders met hulp van de 
Wierdense bevolking. Bezoekers 
van de openluchtdienst kunnen het 
beste zelf een stoel meebrengen. 
Het blaasensemble van Harmonie 
Wierden zorgt voor muzikale bege-
leiding. Aansluitend is er een korte 
herdenking bij het monument op 
het stationsplein.  

 Openluchtdienst 
rond kersttrein

Woensdag 25 december, 11.30 uur, Wierden, Stationsplein, 
bij slecht weer: Gereformeerde kerk, Spoorstraat
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Vr 20 dec
Filippenzen 4:1-9
Za 21 dec
Filippenzen 4: 
10-23
Zo 22 dec
Micha 7:1-7 
Ma 23 dec
Micha 7:8-13
Di 24 dec
Micha 7:14-20
Wo 25 dec
Matteüs 1:18-25
Do 26 dec
Hosea 11:1-11
Vr 27 dec
Hosea 12:1-7
Za 28 dec
Hosea 12:8-15
Zo 29 dec
Hosea 13:1-11
Ma 30 dec
Hosea 13:12-14:1
Di 31 dec
Hosea 14:2-10
Wo 1 jan 
Jesaja 55:1-13
Do 2 jan
Jesaja 56:1-8

Vr 3 jan
Matteüs 1:1-17
Za 4 jan
Matteüs 1:18-25
Zo 5 jan
Matteüs 2:1-12
Ma 6 jan
Matteüs 2:13-23
Di 7 jan
Matteüs 3:1-17
Wo 8 jan
Jesaja 56:9-57:6 
Do 9 jan
Jesaja 57:7-13
Vr 10 jan
Jesaja 57:14-21
Za 11 jan
Jesaja 58:1-5
Zo 12 jan
Jesaja 58:6-14 
Ma 13 jan
Jesaja 59:1-8 
Di 14 jan
Jesaja 59:9-15a 
Wo 15 jan
Jesaja 59:15b-21
Do16 jan
Jesaja 60:1-14
Vr 17 jan
Jesaja 60:15-22

 Zondag 22 december 2019
4e advent

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoo-
geveen
Assen AK 10.00 De Bron 
10.00 ds. L. v/d Peppel De Slin-
geborgh 10.30 dhr. F. Folkerts 
Beilen PK 10.00 ds. J. Scheffers
Borger GH 10.00 ds. M. van ‘t 
Hof
Bovensmilde WK 10.00 ds. D. 
Kruyt
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. B. van Wer-
ven 19.00 ds. H. ter Beek
Drijber GK 10.00 ds. Zijl
Dwingeloo 10.00 ds. P. de Vries
Een 9.30 mw. E. de Vries
Elim HK 10.00 ds. H. Bakhuis
Emmen GrK 10.00 ds. G. ter 
Beek Ichthus 10.00 ds. G. Kajim 
Kapel 10.00 ds. R. Wijnsma 
Opgang 10.00 ds. J. Fischer SH 
10.00 ds. H. Cohen Stuart
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 ds. M. Hazeleger
Gasselternijveen 10.00 ds. F. 
den Arend
Gees 10.00 dhr. B. Broers
Gieten DK 9.30 da. J. Middeljans
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. J. Greving. Kinderkerst-
feest
Hollandscheveld 10.00 da. E. 
Rooseboom 18.30 kinderkerst-
feest
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. E. v/d Meulen
Hoogeveen GH 9.30 past. J. Snel 
GrK 9.30 ds. J. Snaterse 19.00 
kerstsamenzang HK 9.30 ds. H. 
Rooze 19.00 volkskerstzang OK 
9.30 ds. D. v/d Vaart VH 9.30 ds. J. 
Batenburg 17.00 vespers Weide-
steyn 10.30 ds. J. Mellema
Klazienaveen KK 9.30 ds. 
Schneider
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. L. v/d Peppel
Meppel Erfdeel 10.00 ds. K. 
Stroop OK 19.00 ds. H. de Jong
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. H. 
Thon
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T. 
Beekman 19.00 ds. N. Noorlander
Nieuweroord ImK 19.00 ds. G. 
Timmer RH 10.00 ds. W. Bakker
Nieuw-Weerdinge RW 10.00 
ds. Akkerman
Nijeveen 10.00 ds. V. Top
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. H. Pol
Roden Op de Helte 10.00 ds. S. 
van Dijk
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. De Kok
Sleen OK 10.00 ds. H. Borst
Smilde KK 9.30 da. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. J. Geerts 
15.00 ds. T. Beekman
Valthermond HS 10.00 ds. H. 
Jansen
Vries DK 10.00 ds. J. Bos
Westerbork VH 10.00 da. D. 

Kits SK 10.00 mw. J. Span
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten DK 19.00 vespers
Zuidwolde GK 10.00 ds. J. Ros 
HG 10.00 dhr. H. Lowijs
Zwartemeer GK 9.30 ds. Vis-
scher

Dinsdag 24 december 2019
Kerstavond

Aalden 21.30 ds. B. de Groot
Alteveer GK 22.00 ds. H. Hoo-
geveen
Assen AK 21.00 ds. R. Busschers 
De Bron 21.00 ds. H. Harmsen 
JK 22.00 ds. R. Koopmans OK 
22.00 da. W. van Noord
Beilen PK 19.00 ds. J. Greving 
SK 22.00 ds. P. de Vries
Borger GH 21.00 ds. M. van ‘t 
Hof
Bovensmilde WK 22.00 ds. G. 
v/d Werff
Diever GK 19.00 kinderkerst-
feest
Drijber GK 19.30 ds. de Vries
Een 9.30 mw. E. Eefting
Elim HK 22 .00 dhr. H. Lowijs
Emmen GrK 17.00 kinderkerst-
feest 22.00 ds. M. Rappoldt Kapel 
19.30 ds. E. Akkerman Opgang 
22.00 ds. Fischer SH 19.30 dhr. 
R. Middelburg
Emmer-Compascuum Het 
Anker 21.30 ds. J. Zondag
Gasselternijveen 10.00 da. 
Hordijk
Gees 21.30 zangavond
Gieten DK 21.30 ds. T. Olden-
huis
Grolloo 22.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Schaaps-
kooi 21.30 cie.
Hollandscheveld 22.30 ds. H. 
Bakhuis
Hoogeveen GH 9.30 GrK 
22.00 ds. J. Snaterse HK 21.00 ds. 
A. Linde VH 18.15 en 20.30 ds. J. 
Batenburg 22.30 ds. W. Loosman
Klazienaveen KK 19.00 n.b.
Meppel MK 10.00 ds. S. Sijtsema 
Erfdeel 21.00 ds. K. Stroop OK 
18.30 musical
Nieuw-Weerdinge RW 19.30 
ds van Elten
Nijeveen ds. J. Stap
Noordscheschut GK 21.00 n.b.
Pesse De Wenning 20.00 ds. M. 
Paas
Rolde 22.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 19.00 ds. 
W. Meijles CK 20.30 en 22.00 ds. 
S. van Dijk JK 21.30 ds. J. Greive
Sleen DK 22.00 ds. J. Scheffer
Valthe BK 22.00 ds. B. Altena
Vries DK 20.00 ds. H. Thon
Westerbork SK 19.00 kinder-
kerstfeest VH 21.30 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 22.00 ds. J. van 
Slooten
Zuidwolde GK 20.30 da. B. Gras 
HG 19.30 n.b. 22.30 n.b.
Zwartemeer GK 9.30 dhr. B 
Broers

Woensdag 25 december 2019
1e Kerstdag

Aalden 10.00 da. W. Hordijk
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoo-
geveen 19.00 kinderkerstfeest
Assen AK 10.00 da. W. van 
Noord De Bron 10.00 da. E. 
Struikmans JK 10.00 ds. R. Koop-
mans De Slingeborgh 10.30 da. 
N. Veldman OK 10.00 ds. R. Bus-
schers
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazele-
ger
Borger GH 10.00 past. Hansma
Bovensmilde WK 22.00 dhr. D. 
Kruyt
Coevorden GK 10.00 da. H. 

Kauffmann
Diever GK 10.00 ds. B. van Wer-
ven
Drijber GK 10.00 ds. H. Scholing
Dwingeloo 10.00 da. J. Moerman
Een 9.30 mw. P. de Kruijf
Elim GK 10.00 ds. H. Bakhuis
Emmen GrK 10.00 ds. M. Rap-
poldt Ichthus 10.00 da. J. Valk 
Kapel 10.00 ds. R. Wijnsma 
Opgang 10.00 ds. Fischer SH 
10.00 n.b.
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 dhr. J. van Vondel
Gasselternijveen 10.00 eigen 
gemeente
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten DK 9.30 ds. J. Middeljans
Grolloo 11.00 kinderkerstfeest
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 ds. J. 
Wegerif
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. F. de Jong
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans 
GrK 9.30 ds. J. Snaterse HK 9.30 
ds. J. Batenburg OK 9.30 ds. D. v/d 
Vaart VH 9.30 ds. J. Paans
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. L. v/d Peppel
Meppel Erfdeel 10.00 musical 
OK 10.00 ds. S. Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E. 
v/d Meulen
Nieuw-Balinge 10.00 ds. A. van 
Herk 19.00 ds. T. Beekman
Nieuweroord ImK 9.45 ds. W. 
Bakker 19.00 kinderkerstfeest
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
van Elten
Nijeveen 10.00 dhr. W. Voogd
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. 
W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. Akkerman
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 da. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. T. Beek-
man 15.00 dr. W. Dekker
Valthermond HS 10.00 ds. H. 
Thon
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. E. v/d 
Veen SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
Zuidwolde GK 10.00 ds. B. Gras 
HK 10.00 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 da. Kajim

Donderdag 26 december 2019
2e Kerstdag

Beilen PK 10.00 RK-voorganger
Elim GK 10.00 n.b.
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 kinderkerstfeest
Hollandscheveld 10.00 ds. M. 
Pesschar
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Sna-
terse
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T. 
Beekman
Noordscheschut GK 9.30 n.b.

Zondag 29 december 2019

Aalden 10.00 ds. P. van Engen
Alteveer GK 10.00 dhr. H. 
Dijkstra
Assen AK 10.00 mw. B. v/d Kolk 
De Bron 10.00 ds. H. Harmsen 
JK 10.00 kand. J. Bassie De Slin-
geborgh 10.30 ds. H. Rooze
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazele-
ger
Borger GH 10.00 past. H. 
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. W. 

Smit
Coevorden HK 10.00 gez. 
dienst
Diever GK 10.00 ds. J. v/d Sleen
Drijber GK 10.00 ds. Peschar
Dwingeloo 10.00 ds. W. Menk-
veld
Een 9.30 ds. L. Cnossen
Elim GK 10.00 dhr. H. Lowijs
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 pionierdienst
Gasselternijveen 10.00 mw. A. 
de Kruijf
Gees 10.00 ds. T. ten Hove
Gieten DK 9.30 ds. G. de Vries
Hijken/Hooghalen Kompas 
10.00 ds. T. Kwint
Hollandscheveld 10.00 ds. H. 
Kerssies 19.00 dhr. H. Lowijs
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. B. Urgert
Hoogeveen GH 9.30 mw. H. 
Kleinjan GrK 9.30 ds. W. Sonnen-
berg 17.00 ds. N. Noorlander HK 
9.30 ds. J. Bakker OK 9.30 ds. G. 
v/d Werff VH 9.30 ds. W. Loos-
man Weidesteyn 10.30 mw. T. 
Hoogesteger
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. L. v/d Peppel
Meppel Erfdeel 10.00 ds. K. 
Stroop OK 10.00 ds. S. Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. B. 
de Lange
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J. Dik-
ken 19.00 ds. G. Klok
Nieuweroord ImK 19.00 ds. C. 
Hoek RH 10.00 ds. E. Prins
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
Akkerman
Nijeveen 10.00 n.b.
Pesse OK 10.00 ds. B. Metselaar
Rolde 10.00 ds. A. Troost
Roden CK 10.00 ds. S. van Dijk 
JK 9.30 ds. W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. R. Kloosterziel
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 mw. J. Maatjes
Sleen OK 10.00 da. H. Knegt
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. J. Goossen 
15.00 ds. J. Mol
Valthe BK 10.00 ds. J. Mellema
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 top-2000 
dienst SK 10.00 da. I. Thurkow
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten HK 10.00 ds. A. Broekman
Zuidwolde GK 9.30 ds. C. Huis-
man
Zwartemeer GK 9.30 ds. T. 
Oldenhuis

Dinsdag 31 december 2019
Oudjaarsdag

Aalden 19.30 mw. H. Popken
Alteveer GK 19.00 ds. H. Hoo-
geveen
Assen AK 19.30 da. W. van 
Noord De Bron 20.00 da. N. 
Veldman JK 19.30 ds. R. Koop-
mans
Beilen SK 19.30 ds. M. Hazeleger
Borger GH 19.30 ds. M. van ‘t 
Hof
Bovensmilde WK 19.30 ds. G. 
v/d Werff
Coevorden HK 19.30 gez. 
dienst
Diever GK 19.30 ds. B. van Wer-
ven
Drijber GK 19.30 ds. H. Scholing
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 19.30 mw. E. Eefting
Elim HK 19.30 ds. A. Heiner
Gasselternijveen 10.00 mw. J. 
Maatjes
Gees 19.30 ds. H. Bakhuis
Gieten DK 19.30 da. J. Middel-
jans

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

Wij lezen vandaag

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 afloop 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 Lees verder op pagina 11



zondag 22 december 2019 11

Grolloo 19.30 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne 
19.30 da. V. Thurkow
Hollandscheveld 19.30 da. E. 
Rooseboom
Hoogersmilde De Schakel 
19.30 n.b.
Hoogeveen GH 19.30 ds. J. 
Paans GrK 19.00 ds. J. Snaterse 
HK 19.30 ds. H. Rooze OK 
19.30 ds. D. v/d Vaart VH 19.30 
ds. J. Batenburg
Meppel MK 19.30 ds. S. Sijtsema
Nieuw-Balinge 19.30 ds. J. Boer
Nieuweroord ImK 19.30 dhr. 
A. Lowijs
Nijeveen 19.30 ds. J. Stap
Pesse OK 19.30 da. M. Paas
Rolde 19.30 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 19.30 ds. S. 
van Dijk
Ruinerwold/Koekange BH 
19.30 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
19.30 ds. T. Oldenhuis
Sleen DK 19.30 ds. J. Scheffer
Smilde KK 19.30 ds. A. Donker
Tiendeveen 19.30 ds. T. Beek-
man
Valthe HS 19.30 ds. van Elten
Vries DK 19.30 ds. B. Altena
Westerbork SK 19.30 ds. M. 
Leffers
Zuidlaren LK 19.00 ds. W. Slob
Zuidwolde OK 19.30 Suzanne 
Groote HG 19.30 ds. A. Broek-
man
Zwartemeer GK 9.30 dhr. H. 
Knegt

Woensdag 1 januari 2020
Nieuwjaarsdag

Alteveer GK 10.00 ds. M. van 
‘t Hof
Borger GH 10.00 ds. M. van ‘t 
Hof
Bovensmilde WK 10.30 ds. G. 
v/d Werff
Coevorden GK 10.30 da. H. 
Kauffmann
Diever GK 10.30 ds. B. van Wer-
ven
Elim GK 10.00 n.b.
Hollandscheveld 10.00 ds. Y. 
Breemes
Hoogeveen GH 10.30 ds. J. 
Paans GrK 10.00 ds. J. Snaterse 
HK 10.30 dr. J. Borst OK 10.30 
ds. D. v/d Vaart VH 10.30 lit.-
groep
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T. 
Beekman
Noordscheschut GK 10.00 dhr. 
A. Lowijs
Pesse OK 10.00 ds. M. Paas
Tiendeveen 10.00 ds. A. van 
Herk

Zondag 5 januari 2020

Assen AK 10.00 mw. M. de Pauw. 
Morgengebed De Bron 10.000 
da. N. Veldman JK 10.00 dhr. H. 
Binnenkamp De Slingeborgh 
10.30 ds. A. Verbeek OK 10.00 
da. W. van Noord
Borger GH 10.00 ds. M. van ’t 
Hof
Bovensmilde WK 10.00 ds. P. 
de Vries
Diever GK 10.00 ds. B. van Wer-
ven 19.00 ds. K. Snijder
Drijber GK 10.00 ds. H. Scholing
Elim HK 10.00 da. M. van Door-
ne
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 dhr. J. van Vondel
Gees GVK 11.00 ds. B. Breu-
nesse
Hollandscheveld 10.00 ds. J. Tig-
gelaar 19.00 ds. J. Zondag

Hoogersmilde De Schakel 
10.00 mw. B. Olijve
Hoogeveen GH 9.30 ds. W. 
Loosman GrK 9.30 ds. J. Adriaan-
se 17.00 ds. W. Bakker HK 9.30 
ds. J. v/d Wilden OK 9.30 ds. D. 
v/d Vaart VH 9.30 ds. J. Batenburg 
Weidesteyn 10.30 dhr. W. Wen-
nink Olden Kinholt 10.15 ds. M. 
Lourens Westerkim 10.15 ds. 
A. Linde
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. H. Harmsen
Meppel Erfdeel 10.00 ds. K. 
Stroop OK 10.00 ds. S. Sijtsema
Nieuw-Balinge 10.00 ds. N. de 
Leeuw 19.00 ds. M. v/d Ruiten-
beek
Nieuweroord ImK 19.00 ds. J. 
Snaterse RH 10.00 ds. W. Bakker
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
van Elten
Nijeveen 10.00 mw. Groen
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 mw. Maatjes
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer
Tiendeveen 10.00 ds. M. v/d 
Ruitenbeek 15.00 ds. E. v/d Noort
Vries DK 10.00 Ineke Clement
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob 
HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 10.00 ds. J. Ros
Zwartemeer GK 9.30 drs. 
Wiegman

Zondag 12 januari 2020

Assen AK 10.00 da. W. van 
Noord De Bron 10.00 ds. L. v/d 
Peppel. H.A. JK 10.00 ds. R. Koop-
mans. H.A. 19.00 ds. R. Koopmans. 
Zangdienst De Slingeborgh 
10.30 ds. H. Nobel OK 10.00 ds. 
R. Busschers
Borger GH 10.00 ds. M. van ’t 
Hof
Bovensmilde WK 10.00 ds. G. 
v/d Werff. H.A.
Diever GK 10.00 ds. M. Voet 
19.00 ds. B. van Werven
Drijber GK 10.00 ds. Hazeleger
Elim GK 10.00 gez. dienst
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 Mark de Jager
Gees GVK 11.00 ds. P. Dekker
Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hollandscheveld 10.00 ds. Y. 
Breemes 19.00 ds. J. de Kok
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. E. v/d Meulen
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans 
GrK 9.30 ds. J. Snaterse 19.00 
Hoogeveen zingt HK 9.30 ds. H. 
Rooze OK 9.30 ds. D. v/d Vaart 
VH 9.30 ds. J. Batenburg 19.00 
GMH Weidesteyn 10.30 mw. T. 
Hoogesteger
Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. H. Harmsen
Nieuw-Balinge 10.00 ds. D. v/d 
Streek 19.00 ds. T. Beekman
Nieuweroord ImK 10.00 ds. W. 
Bakker RH 19.00 prop. A. Schep
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. van 
Elten
Nijeveen 10.00 mw. L. Winters
Rolde 10.00 ds. R. Fortuin
Schoonoord De Wijngaard 9.30 
ds. Akkerman
Sleen DK 10.00 ds. L. v/d Veer
Tiendeveen 10.00 ds. T. Beekman 
15.00 ds. D. v/d Streek
Vries DK 10.00 dhr. T. van Beijeren
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 10.00 da. B. Gras
Zwartemeer GK 9.30 dhr. 
Bloemberg

Zondag 22 december 2019
4e advent

Ens GK 9.30 dhr. J. Menkveld
Kraggenburg 10.00 ds. G. Tim-
mer
Marknesse 9.30 ds. W. Andel
Urk BK 10.00 ds. G. van Zanden 
17.00 ds. E. Terpstra PK 10.00 
ds. E. Terpstra 17.00 ds. L. Kramer 
De Poort 10.00 ds. H. v/d Wal 
17.00 ds. G. van Zanden
Zeewolde 10.00 en 19.00 ds. 
L. Boot

Dinsdag 24 december 2019
Kerstavond

Ens GK 19.00 kinderkerstfeest
Kraggenburg 21.30 past. L. Win-
ters
Urk BK 22.00 n.b.
Zeewolde 20.00 en 22.30 ds. E. 
Gruteke

Woensdag 25 december 2019
1e Kerstdag

Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 past. H. 
Kramer
Marknesse 9.00 en 10.30 ds. M. 
de Vries
Urk BK 10.00 ds. D. Hellinga 
17.00 ds. Y PK 10.00 ds. J. Post-
humus 17.00 ds. G. van Zanden 
De Poort 10.00 ds. G. van Zan-
den 17.00 ds. J. Posthumus
Zeewolde 9.00 en 11.00 ds. L. 
Boot

Donderdag 26 december 
2019 2e Kerstdag

Urk BK 10.00 ds. G. van Zan-
den PK 10.00 ds. D. Hellinga De 
Poort 10.00 ds. E. Terpstra

Zondag 29 december 2019

Ens GK 9.30 dhr. H. Feijen
Kraggenburg 10.00 ds. W. Kok
Marknesse 9.30 da. A. van Waard
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra 
17.00 prop. H. Kramer PK 10.00 
prop. H. Kramer 17.00 ds. J. Swa-
ger De Poort 10.00 ds. T. Korten 
17.00 ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 mw. R. Agter-
huis

Dinsdag 31 december 2019
Oudjaarsdag

Ens GK 19.00 ds. G. Timmer
Urk BK 10.00 ds. J. Swager 
17.00 ds. G. van Zanden PK 
10.00 ds. G. van Zanden 17.00 ds. 
E. Terpstra De Poort 10.00 ds. 
E. Terpstra 17.00 ds. Y. Kompas 
14.30 br. J. Eijkelenboom
Zeewolde 19.30 ds. L. Boot

Woensdag 1 januari 2020
Nieuwjaarsdag

Urk BK 10.00 ds. G. van Zan-
den PK 10.00 ds. E. Terpstra De 
Poort 10.00 ds. A. Kelemen

Zondag 5 januari 2020

Ens GK 9.30 n.b.
Kraggenburg 10.00 morgenge-
bed
Marknesse 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra 
17.00 ds. C. Hempenius PK 
10.00 ds. A. Post 17.00 ds. E. Terp-
stra De Poort 10.00 ds. G. Bos 
17.00 ds. M. Schuurman
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke

Zondag 12 januari 2020
Ens GK 9.30 n.b.
Kraggenburg 10.00 ds. T. Veen-
stra

Marknesse 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. A. Kelemen 
17.00 ds. G. van Zanden PK 
10.00 ds. G. van Zanden 17.00 ds. 
W. Emaus De Poort 10.00 ds. A. 
v/d Spek 17.00 ds. A. Kelemen
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot 
19.00 Taizé-viering

Zondag 22 december 2019
4e advent

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 10.00 
ds. C. Elsinga GrK 10.00 ds. G. 
Veening PK 10.00 da. J. Ved-
ders Noach 10.00 ds. J. van Bart 
Eugeria 10.30 ds. G. Schreuders
Beerzerveld 10.00 ds. R. Visser
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds. W. 
Broekema
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Vonk 19.00 kinderker-
stfeest
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
Dijkhuis 10.00 dhr. R. Hooger-
huis
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d 
Berg
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld 
15.00 ds. C. Elsinga HK 9.30 ds. 
A. Prins 15.00 ds. K. Hazeleger
Daarlerveen 9.30 ds. M. A. Bos 
19.00 ds. K. Hazeleger
Dalfsen GrK 10.00 en 19.00 
ds. A. Tol Oudleusen 9.30 ds. H. 
Schipper
Dedemsvaart Antenne 19.00 
kerstzangd. VDK 9.30 ds. J. Zon-
dag
De Krim PK 9.30 mw. W. v/d 
Scheer
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 dhr. R. Pas-
terkamp 19.00 gospeldienst DK 
10.00 ds. G. de Goeijen 19.00 ds. 
H. de Haan
Enschede OK 10.00 ds. A. 
Reitsma Lonneker 10.00 mw. 
G. Braam Usselo 10.00 da. G. 
Bunjes BK 10.00 ds. F. Bultink 
ZP 18.00 ds. J. Bekhof HZ 10.00 
past. F. Peters
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 
19.00 ds. R. Perk
Genemuiden GK 9.30 ds. G. 
Labooij 19.00 ds. Doorn GrK 
9.30 ds. W. Hulsma 19.00 prop. E. 
Meijer HC 9.30 ds. J. Lensen
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Hardenberg HK 10.00 ds. N. 
Jonkers De Matrix 9.30 ds. J. 
Dijkstra Radewijk 10.00 ds. J. 
Woltinge SK 10.00 en 19.00 ds. 
P. Noordmans Witte Kerk 10.00 
ds. L.v an Rikxoort Oostloorn 
11.00 ds. R. Heij
Heino 9.30 dhr. H. van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 
ds. L. Aangeenbrug 19.00 ds. G. 
Heeringa KW 9.30 ds. R. Perk 
KZ 10.15 da. E. Jansen
Holten DK 9.30 ds. M. van San-
dijk Kandelaar 9.30 ds. J. Wegerif
Kuinre 10.00 mw. B. Groen
Kamperveen 9.30 ds. Paster-
kamp
Lemelerveld BK 10.00 mw. J. 
van Beveren. H.A.
Lutten LK 9.30 ds. A. de Lange
Mariënberg SK 9.30 ds. A. v/d 
Spek 19.00 ds. L. van Rikxoort
Nieuwleusen MK 10.00 ds. L. 
Hoekstra OK 10.00 ds. M. Deve-
ling 
Nijverdal RB 9.30 ds. B. v/d Weg 
HC 9.30 ds. H. van Dalen 18.30 
ds. W. Kaljouw
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans 

GK 9.30 mw. R. Stevens
Ommen GK 9.30 ds. D. Baart 
HK 10.00 ds. K. Hazeleger 19.00 
n.b.
Rijssen GK 9.30 ds. S. Ris 19.00 
n.b.
Rouveen 11.00 ds. J. Dekker
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo 
FK 9.30 ds. A. v/d Griend
Schuinesloot 9.30 ds. G. Arends
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
T. Veenstra Kapel 14.30 dhr. A. 
Palland
Staphorst 9.30 ds. J. Dekker
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. Haan-
stra OV 9.30 en EV 10.45 ds. A. 
van ‘t Zand
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters MK 10.00 ds. J. Berkheij
Vriezenveen OK 9.30 ds. C. de 
Haan
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. J. Droogendijk 19.00 ds. J. 
Antonides
Wanneperveen 11.00 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. R. van 
Hornsveld
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. 
T. Smink 18.45 dr. H. de Jong GK 
9.30 ds. P. Dekker 16.00 Carols 
and Lessons Hoge Hexel 9.30 
ds. H. Donken 15.00 ds. T. Smink
Wijhe NK 10.00 ds. M. Boersma
Willemsoord 9.30 da. Y. Rie-
mersma
Wilsum 9.30 da. H. de Kok 
14.30 ds. E. Terpstra
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wijk 19.00 ds. J. Adriaanse
Witharen 10.00 ds. W. den Bra-
ber
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. D. Lagerweij
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 
Beek HK 19.00 ds. A. v/d Spek
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink 
GrK 17.00 Michaëlsversper JK 
9.30 ds. H. de Leede 17.00 ds. 
W. Dekker LK 10.00 ds. M. Jon-
ker OK 10.00 ds. N. Eygenraam 
14.00 perki-dienst Open Kring 
9.30 ds. A. Geerling SiK 10.00 ds. 
H. Evers StK 10.00 ds. I. Epema

Dinsdag 24 december 2019
Kerstavond

Almelo GrK 20.00 ds. P. Ende-
dijk PK 22.00 ds. M. Montagne 
Noach 22.00 ds. D. van Bart 
ZGT 20.00 da. A. Stienstra
Beerzerveld 19.00 n.b.
Belt-Schutsloot 19.00 ds. H. 
Kamphuis
Bergentheim De Hoeksteen 
22.00 da. G. Rohaan
Berkum HH 21.00 muzikale 
kerstnacht
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
21.00 ds. J. Vonk
Borne OK 22.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 21.00 da. R. v/d 
Berg
Daarle HK 19.30 ds. B. Heusink-
veld
Dalfsen GrK 19.00 kerstsing-in 
22.00 ds. H. Schipper Oudleusen 
21.30 ds. A. Tol
Dedemsvaart VDK 20.00 en 
22.00 ds. K. van Staveren
De Krim PK 20.00 ds. G. 
Rohaan
Delden OB 19.00 en 22.00 ds. 
D. Juijn
Enschede Lonneker 19.30 ds. 
W. Jansen Usselo 22.00 ds. O. 
Haasnoot HZ 22.00 ds. B. Wijn-
bergen
Enter 21.30 ds. F. den Oudsten
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12 zondag 22 december 2019 kerkdiensten

Genemuiden GK 21.00 ds. I. 
Postma
Giethoorn PG 22.00 ds. A. van 
Waard
Hardenberg Baalder 19.00 en 
22.00 ds. W. v/d Wel Baalderveld 
19.00 ds. P. Langbroek Radewijk 
21.30 ds. A. de Lange SK 21.30 
ds. P. Noordmans Witte Kerk 
22.00 ds. L. van Rikxoort Oost-
loorn 10.30 
Heino 22.00 Lieke van Hout
Hellendoorn PK 17.00 kinder-
kerstfeest 22.00 ds. L. Aangeen-
brug
Kamperveen 9.30 dhr. Zwart
Lemelerveld BK 22.00 mw. J. 
van Beveren
Lutten LK 22.00 dhr. M. Vos
Mariënberg SK 19.30 kerst-
zangdienst
Nieuwleusen GrK 17.00 ds. L. 
Hoekstra 19.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 19.30 ds. H. van 
Dalen HC 19.00 ds. B. v/d Weg
Oldemarkt HG 18.30 kinderst-
feest 22.00 ds. E. Jans GK 22.00 
mw. E. Pierik
Ommen GK 21.30 eredienst 
HK 23.00 ds. J. de Haan
Rijssen GK 19.00 ds. S. Ris 
22.30 mw. R. Venema
Sibculo FK 22.30 ds. A. v/d 
Griend
Schuinesloot 22.00 ds. C. Post
Sint Jansklooster JK 19.00 kin-
derkerstfeest Kapel 10.00 
Steenwijk GrK 19.00 ds. B. 
Haanstra 22.00 ds. A. van ‘t Zand
Steenwijkerwold 22.30 ds. E. 
van Veen
Vollenhove GrK 19.00 kinder-
kerstfeest 22.30 ds. H. Pap MK 
21.00 ds. D. Wolters
Vriezenveen OK 22.00 ds. W. 
den Braber
Vroomshoop Irene 21.00 
kerstzangdienst
Wanneperveen 21.00 ds. J. de 
Kok
Wierden GK 22.00 ds. P. Dekker
Willemsoord 18.30 kinderker-
stfeest 21.30 ds. G. v/d Dool
Windesheim 19.00 ds. J. van 
Wijk
Witharen 19.30 ds. M. de Vries
Zwolle AK 18.30 kinderkerst-
feest GrK 21.30 dhr. J. Doelman 
LK 19.00 ds. M. Jonker Open 
Kring 19.00 kinderkring SiK 
20.30 ds. R. van Putten StK 
20.00 kerstnachtdienst

Woensdag 25 december 2019
1e Kerstdag

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 10.00 
ds. C. Elsinga GrK 10.00 ds. P. 
Endedijk PK 10.00 ds. M. Monta-
gne Noach 10.00 ds. D. van Bart 
Eugeria 10.15 da. J. Vedders
Beerzerveld 10.00 ds. J. Adri-
aanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. A. v/d 
Spek
Bergentheim OK 10.00 ds. G. 
Rohaan
Berkum HH 9.30 ds. P. Wolthaus
Blankenham 11.00 mw. L. Brug-
mans
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 9.00 en 11.00 ds. 
G. Veening Dijkhuis 10.00 ds. J. 
Meijer
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d 
Berg
Daarle GK 9.30 ds. B. Heusink-
veld HK 9.30 ds. K. Borsje
Daarlerveen 9.00 en 10.30 ds. 
M. Bos

Dalfsen GrK 10.00 ds. T. Keuning 
Oudleusen 10.00 ds. H. Schipper
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. J. 
Zondag
De Krim PK 10.00 ds. G. 
Rohaan
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 10.00 ds. R. van 
Hornsveld HK 19.00 zangdienst 
DK 10.00 ds. G. de Goeijen
Enschede OK 10.00 ds. A. Reits-
ma Lonneker 10.00 ds. J. Bouw-
meester Usselo 10.00 ds. O. 
Haasnoot BK 10.00 ds. J. Wegerif 
ZP 10.30 drs. A. Peijnenborg HZ 
10.00 past. F. Beuger
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten
Genemuiden GK 9.30 ds. I. 
Postma GrK 9.30 ds. W. Hulsman 
15.30 prop. C. Budding HC 9.30 
prop. J. v/d Meulen
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Hardenberg HK 10.00 ds. H. 
Dorgelo De Matrix 9.30 ds. Y. 
van Benthem Radewijk 10.00 
ds. P. Noordmans HöK 9.00 en 
10.30 ds. A. de Lange Witte 
Kerk 10.00 ds. T. Oldenhuis 
Oostloorn 10.30 ds. G. Holverda
Heino 10.00 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 
ds. J. Wassenaar KW 9.30 ds. J. 
Perk
Holten DK 9.30 ds. S. Roozen-
boom Kandelaar 9.30 n.b.
Kuinre 9.30 mw. L. Brugmans
Kamperveen 9.30 ds. Bruin
Lemelerveld BK 10.00 mw. J. 
van Beveren
Lutten KK 9.30 ds. C. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van 
Rikxoort 19.00 kinderkerstfeest
Nieuwleusen MK 10.00 ds. G. 
Trouwborst OK 10.00 ds. M. 
Develing 
Nijverdal RB 9.30 ds. H. van 
Dalen HC 9.30 ds. W. Kaljouw
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans 
GK 9.30 ds. IJ. Riemersma
Ommen GK 8.30 en 10.15 
ds. K. Jelsma HK 10.00 ds. R. de 
Bruijn
Rijssen GK 9.00 ds. S. Ris 11.00 
kinderkerstfeest
Rouveen 11.00 ds. P. v/d Meulen
Sibculo KK 10.00 ds. A. v/d 
Griend
Schuinesloot 9.30 dhr. M. Vos
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. J. 
Tiggelaar
Staphorst 9.30 ds. P. v/d Meulen
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. Haan-
stra OV 9.30 en EV 10.45 ds. A. 
van ‘t Zand
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters MK 10.00 dhr. J. Smit
Vriezenveen OK 9.30 ds. H. 
Stolk
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. F. Schipper Irene 9.30 ds. J. 
Droogendijk
Wanneperveen 11.00 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45 
ds. H. Donken 17.00 ds. T. Smink 
GK 9.00 en 10.30 ds. P. Dekker 
Hoge Hexel 9.30 ds. T. Smink 
15.00 ds. M. Plette
Wijhe NK 10.00 mw. L. van 
Geenen
Willemsoord 9.30 ds. G. van 
den Dool
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wijk
Witharen 10.00 ds. M. de Vries
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 

Beek 19.30 n.b.
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink JK 
9.30 ds. H. de Jong 17.00 ds. J. van 
Wijk LK 10.00 ds. M. Jonker. H.A. 
OK 9.00 ds. I. Epema 10.30 ds. E. 
Urban Open Kring 9.30 ds. C. 
Baljeu SiK 10.00 ds. H. Evers StK 
10.15 ds. G. van Rheenen

Donderdag 26 december 2019
2e Kerstdag

Beerzerveld 10.00 ds. K. Haze-
leger
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. 
Menkveld. Kinderkerstfeest
Bergentheim WK 10.00 kin-
derkerstfeest
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld
Daarlerveen 9.30 kinderkerst-
feest
Dedemsvaart Antenne 10.00 
ds. K. van Staveren
Den Ham GK 9.30 kinderker-
stfeest
Enschede Usselo 10.00 n.b.
Enter 10.00 kinderkerstfeest
Genemuiden GK 9.30 musical 
GrK 9.30 zangdienst 14.00 kin-
derkerstfeest
Nieuwleusen OK 10.00 kinder-
kerstfeest 
Ommen HK 10.00 ds. J. de Haan
Sibculo FK 9.30 ds. Dorgelo
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
E. v/d Veen Kapel 10.00 ds. H. Pap
Steenwijk RK 10.00 ds. A. van 
‘t Zand
Vollenhove GrK 10.00 MK 
10.00 
Wierden DK 10.00 kinderkerst-
viering Hoge Hexel 9.30 ds. H. 
Donken. Zangd.
Wilsum 9.30 kinderkerstfeest
Zwartsluis GK 10.00 kinderker-
stfeest
Zwolle JK 9.30 n.b.

Zondag 29 december 2019

Almelo Bleek 10.00 da. T. Holt-
man De Ontmoeting 10.00 
ds. K. Borsje GrK 10.00 ds. S. 
Hiemstra PK 10.00 mw. J. Wil-
lems Noach 10.00 ds. D. van Bart 
Eugeria 10.30 ds. J. Dekkers
Beerzerveld 10.00 drs. J. Eertink
Belt-Schutsloot 9.30 ds. H. de 
Kok
Bergentheim OK 10.00 ds. G. 
Zijl
Berkum HH 9.30 ds. N. Eygen-
raam
Blankenham 10.00 dhr. J. Smit
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. C. Aalbersberg
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
Dijkhuis 10.00 ds. E. van Houwe-
lingen
Bruchterveld 10.00 ds. H. de 
Haan
Daarle 9.30 ds. R. Visser 15.00 
ds. J. Wassenaar HK 9.30 ds. G. de 
Goeijen 15.00 ds. J. Goossen
Daarlerveen 9.30 ds. A. de Vries 
19.00 n.b.
Dalfsen GrK 10.00 ds. N. Eygen-
raam Oudleusen 10.00 ds. H. 
Schipper
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. J. 
Zondag De Fontein 19.00 ds. P. 
Lindhout
De Krim PK 9.30 mw. W. v/d 
Scheer
Delden OB 10.00 vespergroep
Den Ham GK 10.00 ds. R. van 
Hornsveld 19.00 ds. G. de Goe-
ijen DK 10.00 ds. J. Dekker
Enschede OK 10.00 ds. J. Zuur-
mond Lonneker 10.00 da. R. Ved-
ders Usselo 10.00 ds. C. de Jonge 
BK 10.00 ds. F. Buitink ZP 18.00 
S. Saliba HZ 10.00 gemeentele-
dendienst

Enter 9.30 
Genemuiden GK 9.30 ds. P. v/d 
Meulen 19.00 dhr. Pasterkamp 
GrK 9.30 ds. W. Emaus 15.30 ds. 
J. ten Brinke HC 9.30 ds. W. Huls-
man
Giethoorn PG 10.00 ds. W. Pas-
toor
Hardenberg HK 10.30 ds. J. 
Borst De Matrix 9.30 n.b. Rade-
wijk 10.00 zangdienst HöK 
10.00 ds. P. Noordmans Witte 
Kerk 10.00 dhr. T. Leferink Oost-
loorn 10.30 dhr. E. Odink
Heino 10.00 Piet de Jong
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 
drs. J. Kroeskop 19.00 dr. M. de 
Vries KW 9.30 ds. E. Jansen KZ 
10.15 ds. T. Nieuwenhuis
Holten DK 9.30 ds. M. van San-
dijk Kandelaar 9.30 ds. J. Mun-
tendam
Kamperveen 9.30 da. Sijtsma
Lemelerveld BK 10.00 ds. E. 
van Beesten
Lutten KK 9.30 ds. B. Breunesse
Mariënberg SK 9.30 ds. W. 
Broekema 19.00 ds. J. Schipper
Nieuwleusen MK 10.00 ds. J. 
Tiggelaar OK 10.00 ds. M. Deve-
ling 
Nijverdal RB 9.30 ds. L. Aan-
geenbrug HC 9.30 ds. L. Jansen 
18.30 ds. B. v/d Weg
Oldemarkt GK 9.30 ds. S. v/d 
Zee
Ommen GK 9.30 ds. H. Baart 
19.00 ds. J. de Haan HK 10.00 ds. 
K. Hazeleger
Paasloo HG 9.30 ds. P. Linthout
Rijssen GK 9.30 mw. R. Venema 
19.00 ds. J. Dekker
Rouveen 11.00 ds. H. Schippers
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo
Schuinesloot 9.30 dhr. M. Vos
Sint Jansklooster JK 10.00 
ds. W. Roseboom 14.30 ds. G. 
van Zanden Kapel 14.30 dhr. A. 
Knoeff
Staphorst 9.00 ds. H. Schippers
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van ’t 
Zand OV 9.30 en EV 10.45 ds. 
G. Bikker
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. I. 
Hoornaar MK 10.00 ds. P. Both
Vriezenveen OK 9.30 ds. G. 
Nijmeijer
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. J. Droogendijk 19.00 ds. F. Schip-
per
Wanneperveen 11.00 ds. D. Wol-
ters
Westerhaar 9.30 dhr. K. Ytsma
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. 
G. Schreuders 18.45 ds. T. Smink 
GK 9.30 en 19.00 ds. P. Dekker 
Hoge Hexel 9.30 ds. H. van Win-
gerden 15.00 ds. M. Schuurman
Wijhe NK 10.00 ds. M. Valk
Willemsoord 9.30 ds. G. de Fijter
Wilsum 9.30 ds. H. ter Beek 
14.30 ds. J. van der Mark
Windesheim 10.00 ds. H. de 
Jong 19.00 ds. H. van Ark
Witharen 10.00 ds. K. Jelsma
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. H. van Veldhuizen
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek 19.00 ds. J. Wassenaar
Zwolle AK 9.30 ds. U. Tjallingii 
GrK 17.00 Michaëlsvesper JK 
9.30 ds. J. Brussaard 17.00 ds. G. 
v/d Berg LK 10.00 ds. H. Günther 
OK 10.00 ds. M. Dijk Open 
Kring 9.30 ds. C. Baljeu SiK 
10.00 StK 10.00 ds. R. Houtman

Dinsdag 31 december 2019
Oudjaarsdag
Almelo De Ontmoeting 19.30 
dr. J. Wassenaar PK 17.00 ds. M. 
Montagne

Beerzerveld 19.30 ds. J. Adri-
aanse
Belt-Schutsloot 19.00 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim WK 17.00 ds. G. 
Rohaan
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
19.30 ds. J. Vonk
Borne OK 19.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 15.00 ds. G. Bran-
dorff
Daarle 19.30 ds. B. Heusinkveld 
HK 19.00 ds. K. Borsje
Daarlerveen 19.30 ds. M. Plette
Dalfsen GrK 19.30 ds. A. Tol 
Oudleusen 19.00 ds. H. Schipper
Dedemsvaart VDK 19.30 ds. K. 
van Staveren
De Krim PK 19.00 ds. G. 
Rohaan
Delden OB 19.30 ds. D. Juijn
Den Ham GK 19.30 ds. G. de 
Goeijen
Enschede OK 17.00 ds. E. Son-
neveld ZP 18.00 ds. A. Fuhrmann 
JK 15.00 ds. O. Haasnoot
Genemuiden GK 19.00 ds. I. 
Postma GrK 19.00 ds. W. Huls-
man
Giethoorn PG 19.30 dhr. J. Smit
Hardenberg Radewijk 14.00 
ds. P. Noordman SK 19.00 ds. P. 
Noormans Witte Kerk 14.30 ds. 
H. Dorgelo
Hellendoorn PK 19.30 ds. L. 
Aangeenbrug KW 9.30 ds. R. Perk
Holten DK 19.00 ds. S. Roozen-
boom Kandelaar 17.00 n.b.
Kuinre 19.30 ds. S. de Jong
Kamperveen 19.30 dhr. van der 
Hart
Lemelerveld BK 19.30 mw. J. 
van Beveren
Lutten LK 19.00 ds. C. Post
Mariënberg SK 19.00 ds. K. 
Hazeleger
Nieuwleusen MK 19.00 ds. M. 
Develing
Nijverdal HC 18.30 ds. H. van 
Dalen
Oldemarkt HG 19.30 ds. E. Jans
Ommen HK 16.00 ds. H. Baart
Rijssen GK 17.00 ds. S. Ris
Rouveen 19.00 ds. J. Dekker
Sibculo KK 19.30 ds. H. Dorgelo
Sint Jansklooster JK 19.00 ds. 
H. de Haan Kapel 19.30 ds. H. 
Pap
Steenwijk GrK 19.30 ds. A. van 
‘t Zand
Steenwijkerwold 19.30 ds. E. 
van Veen
Vollenhove GrK 19.30 ds. D. 
Wolters MK 19.30 ds. A. v/d Spek
Vriezenveen OK 19.30 ds. A. de 
Lange
Vroomshoop Irene 19.30 ds. J. 
Antonides
Westerhaar 19.30 ds. W. den 
Braber
Wierden DK 19.00 ds. T. Smink 
GK 19.30 ds. P. Dekker Hoge 
Hexel 19.00 ds. H. Donken
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 19.30 ds. G. v/d 
Dool
Wilsum 19.30 da. H. de Kok
Windesheim 19.00 ds. J. van 
Wijk
Witharen 19.30 ds. H. Baart
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
19.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 19.30 ds. A. 
Bloemendal
Zwolle AK 19.30 ds. N. Eygen-
raam JK 19.30 ds. W. Polinder LK 
10.00 ds. J. Woltinge OK 19.30 
ds. I Epema Open Kring 19.30 
ds. C. Baljeu SiK 19.00 dhr. J. Knol 
StK 19.30 ds. G. van Rheenen

Woensdag 1 januari 2020
Nieuwjaarsdag

Lees verder op pagina 13
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Zaterdag 21 december
Kerstconcert met Capella Kampen, 
16.00 uur, Hasselt, Ichtuskerk, 
Kastanjelaan 3

Traditioneel kerstconcert 
fanfarekorps Irene, 19.30 uur (deur 
open 19.00 uur), Hasselt, Grote- of 
Stephanuskerk, gratis (collecte)

Volkskerstzang, 19.30 uur (19.00 
uur kerk open), Zutphen, 
Walburgiskerk, gratis

Kerstconcert Christelijk 
Mannenkoor Assen, 20.00 uur, 
Assen, De Nieuwe Kolk

Kerstconcert Christelijk 
Mannenkoor Hengelo, 19.30 uur, 
Hengelo, Ontmoetingscentrum ’t 
Venster, Oldenzaalsestraat 260

Kerst met Hoogeveens mannenkoor, 
20.00 uur, Hoogeveen, Grote Kerk, 
Grote Kerkstraat, € 10, t/m 17 jaar 
gratis

Kersttour The Choir Company met 
repertoire van Tom Parker, Meppel, 
Oude Kerk, Groenmarktstraat 
2, 20.00 uur € 22, info/tickets: 
eventsforchrist.nl

Kerstconcert LINK!, 20.00 uur, 
Emmen, Schoolstraat 5, € 12,50 (€ 
11 voorverkoop)

Zondag 22 december
Adventszang en lunchbuffet, 11.00 
uur, Hoogeveen, Remonstrantse 
Kerk, Grote Kerkstraat 39, gratis 
(collecte)

Kerstzangdienst Christelijke 
Muziekvereniging Wilhelmina 
met Female Voice, 19.00 uur, 
Hoogeveen, Grote Kerk, Grote 
Kerkstraat 40

A festival of lessons and carols, 
19.00 uur, Emmen, Kapel Kerk, 
Kapelstraat 63, gratis (collecte)

Maandag 23 december
Shine the Light of Christmas Tour 
met Graham Kendrick, 20.00 
uur, Zwolle, Opstandingskerk, 
Esdoornstraat 25, € 19,50 (kinderen 
t/m 12 jr. € 10), info/tickets: 
eventsforchrist.nl

Dinsdag 24 december
Kerstnachtdienst met Musica 
Michaelis, Michaëlscantorij en 
voorganger Jan Doelman, 21.30 uur, 
Zwolle, Grote St. Michaëlskerk, 
Grote Markt 18

Zondag 29 december
Top2000-dienst, 10.00 - 11.30 
uur, Nieuw-Amsterdam, 
Noorderkerk, Vaart Noordzijde 139

Maandag 30 december
Oudejaarconcert 2019, Everhard 
Zwart (orgel) Royal Music Out, 
20.00 uur, Lemelerveld, WHZ-hal, 
€ 13, www.huetink-royalmusic.nl

Zaterdag 4 januari
Nieuwjaarsconcert, Hasselt, 
Grote Kerk, 20.00 uur, toegang 
€ 10 (t/m 16 jaar gratis), voor 
aanvang van het concert koffie/
thee gratis (concert met 
verzoeknummers: s.v.p. doorgeven 
aan info@harmhoeve.nl)

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Bergentheim ‘t Kruispunt 
10.00 ds. G. Rohaan
Daarle 10.30 ds. B. Heusinkveld 
HK 9.30 ds. M. Plette
Dedemsvaart VDK 10.30 ds. K. 
van Staveren
De Krim PK 11.00 mw. W. v/d 
Scheer
Den Ham HK 10.000 ds. R. van 
Hornsveld
Genemuiden GK 9.30 ds. I. 
Postma
Hardenberg HöK 10.00 ds. W. 
v/d Wel
Holten Kandelaar 10.00 ds. G. 
van Herk
Kampen OH 10.30 ds. K. Jager
Lutten KK 10.00 ds. J. Post
Nijverdal RB 10.30 ds. H. van 
Dalen
Ommen GK 10.00 ds. K. Jelsma
Rijssen GK 10.00 n.b.
Sibculo FK 10.00 ds. A. v/d 
Griend
Vroomshoop Irene 10.00 ds. J. 
Antonides
Wierden DK 10.00 ds. H. Don-
ken Hoge Hexel 10.00 ds. T. 
Smink
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 
Beek
Zwolle AK 10.30 ds. I. Epema JK 
10.30 ds. G. Codée

Zondag 5 januari 2020

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 10.00 
ds. C. Elsinga 19.00 getuigenis-
dienst GrK 10.00 ds. P. Endedijk. 
H.A. PK 10.00 ds. M. Monta-
gne Noach 10.00 ds. H. Bouma 
Eugeria 10.30 da. J. Vedders
Bergentheim WK 10.00 ds. J. 
Kruiter 19.00 ds. D. Juijn
Berkum 9.30 ds. J. Rohaan
Blokzijl GrK 10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
Dijkhuis 10.00 ds. J. Meijer
Bruchterveld 10.00 ds. H. de 
Haan
Daarle GK 9.30 ds. T. Veenstra 
19.00 ds. H. Paas HK 9.30 ds. A 
Theunisse
Dalfsen GrK 10.00 ds. H. Schip-
per Oudleusen 10.00 ds. J. Wol-
tinge

Dedemsvaart VDK 9.30 ds. J. 
Zondag De Fontein 19.00 ds. P. 
Linthout
De Krim PK 9.30 dhr. W. Kelder
Den Ham GK 9.30 19.00 ds. A. 
Prins DK 10.00 ds. Vogelaar
Enschede OK 10.00 pastores-
team Lonneker 10.00 gemeen-
tedienst Usselo 10.00 ds. O. 
Haasnoot BK 10.00 ds. G. Bran-
dorff HZ 10.00 past. G. Slüter
Enter 9.30 
Genemuiden GK 9.30 da. H. de 
Kok 19.00 ds. Labooy
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Hardenberg Baalderveld 
10.00 ds. P. Langbroek De Matrix 
9.30 drs. W. Vis Radewijk 10.00 
ds. G. Holverda SK 10.00 ds. A. 
de Lange Witte Kerk 10.00 ds. 
L. van Rikxoort Oostloorn 11.00 
dhr. J. Smit
Heino 10.00 dhr. H. van Solkema
Holten DK 9.30 ds. M. van San-
dijk Kandelaar 9.30 da. H. Paas 
19.00 ds. G. van Zijl
Kampen OH 10.00 drs. B. v/d 
Kamp
Lemelerveld BK 10.00 ds. G. 
Naber
Lutten LK 9.30 ds. P. Lindhout
Mariënberg SK 9.30 ds. J. Post 
14.30 ds. L. van Rikxoort
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. 
G. Trouwborst OK 10.15 ds. M. 
Develing 19.15 ds. G. Trouwborst
Nijverdal RB 9.30 ds. H. de Rui-
ter HC 9.30 ds. B. v/d Weg 18.30 
ds. H. van Dalen
Oldemarkt GK 9.30 ds. E. Jans
Ommen GK 9.30 ds. J. Baart 
HK 10.00 ds. K. Hazeleger 19.00 
ds. A. v/d Spek VB 10.00 ds. H. 
van Boeijen
Rijssen GK 9.30 ds. S. Ris 19.00 
drs. J. Eertink
Schuinesloot 11.00 ds. P. Lind-
hout
Staphorst 11.00 da. T. Prins
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vriezenveen OK 9.30 ds. J. 
Wegerif
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. F. Schipper 19.00 ds. J. Droog-
endijk Irene 9.30 
Wierden DK 9.00 en 10.45 
ds. G. Bikker 18.45 dr. F. Immink 

GK 9.30 en 19.00 ds. P. Dekker 
Hoge Hexel 9.30 ds. J. Gerling 
15.00 ds. G. den Goeijen
Wijhe 10.00 ds. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. van 
den Dool
Witharen 10.00 da. J. Teding
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek HK 19.00 ds. H. ter Beek
Zwolle AK 9.30 dhr. D. Steenber-
gen GrK 17.00 Michaëlsviering 
JK 9.30 ds. P. de Jager 17.00 ds. G. 
Codée LK 9.30 ds. J. Rohaan OK 
10.00 ds. N. Eygenraam Open 
Kring 9.30 ds. C. Baljeu SiK 
10.00 ds. H. Evers StK 10.00 ds. 
G. van Rheenen

Zondag 12 januari 2020

Almelo Bleek 10.00 mw. H. 
Westerik De Ontmoeting 
10.00 ds. J. Geerts 19.00 ds. C. 
Elsinga GrK 10.00 ds. K. Sluiter 
PK 10.00 da. R. Venema Noach 
10.00 ds. D. van Bart Eugeria 
10.30 da. J. Vedders
Bergentheim OK 10.00 da. G. 
Rohaan 19.00 Kees Posthumus
Berkum HH 9.30 mw. P. Hellinga
Blankenham 9.30 dhr. S. Bakker 
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Vonk
BorneOK 10.00 ds. J. Meijer DH 
10.00 dhr. R. Hoogerhuis
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d 
Berg. H.A.
Daarle GK 9.30 ds. B. Heusink-
veld 19.00 da. T. Jansen HK 9.30 
ds. G. Schreuders 15.00 ds. T. 
Smink
Dalfsen GrK 10.00 en 19.00 
ds. A. Tol Oudleusen 9.30 ds. A. 
Kruithof
Dedemsvaart VDK 9.30 da. W. 
Doornenbal De Fontein 19.00 
ds. K. Hazeleger De Antenne 
10.30 ds. K. van Staveren
Den Ham HK 19.00 ds. T. 
Oldenhuis DK 10.00 ds. G. de 
Goeijen
Genemuiden GK 9.30 ds. I. 
Postma 19.00 Jenne Minnema
Giethoorn PG 10.00 ds. P. Lind-
hout
Hardenberg Baalder 10.00 
ds. W. v/d Wel HK 10.00 ds. J. 
Schipper De Matrix 9.30 ds. Y. 
van Benthem Radewijk 10.00 

ds. A. de Lange HöK 10.00 ds. P. 
Noordmans CFH 10.30 dhr. W. 
Meijer Oostloorn 11.00 dhr. A. 
Kruizinga SK 19.00 ds. W. v/d Wel
Heino 10.00 dhr. H. van Solkema
Holten DK 9.30 ds. S. Roozen-
boom Kandelaar 9.30 ds. G. van 
Herk 19.00 ds. D. Juijn
Kampen OH 10.00 ds. Jager
Lemelerveld BK 10.00 ds. J. 
Wegerif
Lutten KK 9.30 ds. J. Post. H.A.
Mariënberg SK 9.30 ds. R. van 
Hornsveld 19.00 ds. B. Breunesse
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. L. 
Hoekstra OK 10.00 ds. A. Pieter-
sma 19.15 ds. L. Hoekstra
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Kal-
jouw HC 9.30 ds. J. Woudenberg 
18.30 ds. P. Dekker
Oldemarkt GK 9.30 ds. H. 
Torenbeek
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma 
19.00 ds. L. Aangeenbrug HK 
10.00 ds. G. Trouwborst VB 
10.00 ds. J. Borst
Rijssen GK 9.30 ds. S. Ris 19.00 
ds. G. van ‘t Hek
Schuinesloot 9.30 drs. G. Zijl. 
H.A.
Staphorst 10.00 ds. J. Zomer
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. 
Oosterhof
Vroomshoop Irene 9.30 ds. F. 
Schipper 19.00 ds. J. Antonides
Wierden DK 9.00 ds. P. Vermaat 
10.45 ds. H. Donken 18.45 ds. T. 
Smink GK 9.30 ds. E. van Beesten 
19.00 ds. G. Zijl Hoge Hexel 
9.30 ds. T. Smink 15.00 ds. H. 
Donken
Wijhe 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. M. 
Boersma
Witharen 10.00 da. M. Winters
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 
Beek 19.00 ds. van Veluw
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygen-
raam GrK 17.00 Michaëlsviering 
JK 9.30 ds. G. Codée 17.00 prop. 
J. Bassie LK 10.00 ds. M. Jonker 
OK 10.00 ds. E. Urban 14.00 
perki-dienst Open Kring 9.30 
n.b. SiK 10.00 ds. K. v/d Kamp 
12.30 dhr. J. Knol StK 10.00 ds. 
J. de Kok

Oproep aan GZ-lezers

Het thema van de jongerenkrant 
zal zijn: ‘Verbinding van oud en 
jong’. Wat willen jongeren weten 
van ouderen? En omgekeerd: 
wat moeten ouderen van jonge-
ren weten? Lezers van het GZ 
worden van harte uitgenodigd 
mee te denken en te werken 
aan dit unieke project. Wilt u bij-
voorbeeld uw geloofsgetuigenis 
delen met een jongere? Of kent 
u iemand met een bijzonder 
levensverhaal? Heeft u een leuk 
idee over dit thema? Geeft het 
ons door! Mail naar redactie@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Na de kick off en masterclasses van de 
jongerenkrant, oftewel de Passie Pink-
sterkrant, stond op dinsdag 10 december 
een echte redactievergadering gepland in het kantoor van Topic in Wierden. Vanuit de redactie 
van het Gezamenlijk Zondagsblad waren de hoofdredacteur ds. Jan Dirk Wassenaar, ds. Wouter 
Bakker en ds. Tammo Oldenhuis aanwezig. Zij brainstormden met zes leerlingen en een bevlogen 
lerares van de Passie over de inhoud van de krant. Ook zo benieuwd naar het resultaat? De krant 
verschijnt in mei 2020. De redactie houdt u tussentijds zoveel mogelijk op de hoogte.

Oud en jong vergadert over Passie Pinksterkrant

Vervolg van pagina 12
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Maatschappelijk verantwoord ingepakt
Winnares Roos van Elisabeth is bidden niet verleerd

De Twentse onderneem-
ster Karin Klaver van ‘Kla-
ver 4 all’ won de Roos 
van Elisabeth. Ze doet in 
Haaksbergen goed werk, 
met name op gebied van 
de-stigmatisering van men-
sen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Samen met 
haar medewerkers verzorgt 
ze ‘maatschappelijk verant-
woord ingepakte’ vuurwerk-
benodigdheden.

Karin kreeg de prijs 
natuurlijk niet voor 

niets. Ze zet zich bijzonder in 
voor haar mensen. Zo stelde ze 
orde op zaken bij iemand thuis. 
Samen met een vriendin poetste 
ze de vervuilde woning en voor-
zag ze de medewerker op eigen 
kosten van onder meer een kle-
dingkast. De werknemer redt zich 
inmiddels goed. Met een aantal 
andere medewerkers die geen 
goede lichamelijke conditie heb-
ben, zwemt ze in het zwembad om 
de hoek. “Of we gaan een eindje 
wandelen in de buurt, samen met 
de hond. Zo brengen we hun con-
ditie op peil.”

Vuurwerklonten
Karin nam het bedrijf Klaver 4 all 
over van haar vader, Joop Klaver, 
die haar op zijn sterfbed vroeg 
zijn bedrijf voort te zetten. Joop 
verwerkte een zelf geproduceerd 
touw tot aansteeklont voor vuur-
werk. Na de overname breidde 
Karin de werkzaamheden uit met 
het samenstellen van een vuur-
werkveiligheidspakket dat naast 
twee aansteeklonten onder meer 
een vuilniszak, instructiekaart, 
oordoppen en een vuurwerkbril 
bevat. “Op een 
gegeven moment 
kreeg ik een 
opdracht om hon-
derdduizend pak-
ketten te leveren. 
Dat was zoveel, dat ik het niet 
aankon en een re-integratiebedrijf 
moest inschakelen om me met 
de productie te helpen. Op deze 
manier ben ik in contact gekomen 
met de groep mensen die nu bij 
me werkt. Het zijn mensen met 
een flinke afstand tot de arbeids-
markt, die niet op de reguliere 
manier aan werk komen. Ze heb-
ben een lichamelijke of verstande-
lijke beperking, zijn bijvoorbeeld 
schizofreen of autistisch.” 

Nadat de opdracht tot een goed 
einde was gebracht, meldden 
meer werkzoekenden zich bij 
Karin voor een baan. “Inmiddels 
heb ik achttien medewerkers. Op 
dit moment is dat genoeg. Soms 
staan er opeens wildvreemde 
mensen voor de deur die vragen 
of ik ze werk kan bieden. Enkele 
medewerkers zijn hier aangemeld 
door bijvoorbeeld praktijkscholen 
of instellingen voor dagbesteding.” 

Perfectionistisch 
Naast de veiligheidspakketten pro-
duceert Klaver 4 all onder meer 

standaards voor vuurpijlen die 
verplicht zijn bij het afschieten. 
“Wat voor gewone werknemers 
bijna niet te doen is, kan voor 
iemand met autisme een uitkomst 
zijn. Zo werkt hier een autistische 

man die de vuur-
werkstandaards 
uitermate perfec-
tionistisch bundelt 
en steeds maar 
weer controleert 

of ze wel recht liggen.” 
De opdrachtgevers van de 
Twentse onderneming zijn onder 
andere gemeenten. Zo plaatste de 
gemeente Amsterdam een order 
voor de productie van twaalfdui-
zend veiligheidspakketten. Karin: 
“Onze producten zijn voorzien 
van een etiket waarop staat dat 
alles maatschappelijk verantwoord 
is ingepakt.” 

Drijfveren
Wat zijn de drijfveren voor Karins 
sociale instelling? “Ik ben Rooms 
Katholiek opgevoed en heb van 
mijn ouders de christelijke nor-
men en waarden meegekregen. Ik 
ben ervan overtuigd dat je zonder 
geloof geen houvast hebt, wat dat 
geloof ook is. Ik ging vroeger wel 
mee naar de kerk maar op een 
gegeven moment alleen nog met 
Kerst, met mijn moeder. Maar 
op den duur zei de kerk me niet 
meer zoveel en vond ik het niet 
helemaal eerlijk om tijdens de 
kerstdienst een plek bezet te hou-
den, dus ben ik daarmee gestopt. 
Ik zie het nut niet meer in van de 

hostie, maar die enkele keer dat ik 
in een kerk kom, zie ik wel dat het 
geloof houvast biedt. Jezus zie ik 
als mijn voorbeeld.”

Kerk
Wat zou er volgens haar moe-
ten veranderen, willen we haar 
ooit nog eens in de kerkbanken 
terugzien? “Ik zou de setting van 
de dienst veranderen. Denk aan 
koffie en thee bij binnenkomst of 
aan het eind van de dienst. Kerk-
gangers zouden meer gelegenheid 
moeten hebben om met elkaar te 
praten. Niet over het slechte weer 
of zaken die je zelf toch niet kunt 
veranderen, maar over dingen die 
er toe doen. Bijvoorbeeld: bezoek 
de komende week een oudere in 
je buurt en drink een kop koffie 
of doe een boodschap. De week 
erna kun je dan in de kerk evalu-
eren hoe het is gegaan.” Volgens 
Karin hoeven kerkgangers bij dit 
’sociale werk’ niet te refereren aan 
de Bijbel. Kerkgangers weten wel 
waar zij bepaalde teksten kunnen 
vinden. Bovendien, vindt Karin: 
“Deze teksten zijn vaak langdradig 
en bijna niemand kan ze na lezing  
nog navertellen. Ik zou de mis of 
dienst luchtiger maken. Gelukkig is 
dit in sommige kerken al gebeurd.”

Bidden
Karin is het bidden niet verleerd. 
“Ik ervaar wonderen. Op een 
keer moest ik bedrijfsgegevens 
overleggen, maar ik kon de map 
waarin alle informatie stond, niet 
meer terugvinden. Nergens. Ik 

huilde vanwege de stress, maar 
op een gegeven moment hoorde 
ik een stem die zei waar de map 
lag, ergens bovenop een kast. En 
inderdaad, daar lag hij. En enkele 
jaren geleden werd mijn dochter 
tweemaal getroffen door hersen-
vliesontsteking en balanceerde ze 
op de rand van de dood. Ik heb 
tijdens de operatie gebeden, want 
de dokters wisten niet of ze het 
zou halen. Gelukkig gaat het nu 
weer goed met haar.” Dit soort 
ervaringen veranderden Karin. “Ik 
beleef de dingen dieper. Alles komt 
bij mij veel intenser binnen dan 
voorheen.” 

“WAT VOOR GEWONE WERKNEMERS 
BIJNA NIET TE DOEN IS, KAN VOOR 

IEMAND MET AUTISME EEN UITKOMST 
ZIJN.”

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

Karin Klaver: ”Ik ben ervan overtuigd dat je zonder geloof geen houvast 
hebt, wat dat geloof ook is”

In de werkplaats op 
het bedrijventerrein 

van Haaksbergen 
worden vuurwerk-
lonten gemaakt uit 

materiaal dat op een 
raamwerk is 

gespannen

Kerstnachtdienst 
Nijeveen
De drie kerken van Nijeveen 
organiseren een kerstnachtdienst. 
Een kerstviering voor Nijeveners, 
door Nijeveners, die ook het 
bezoeken waard is voor mensen 
van buiten Nijeveen of van buiten 
de kerk. Want Kerst is een feest 
om samen te vieren. Maar wát 
vier je dan? Naar het antwoord op 
die vraag wordt gezocht tijdens 
deze viering. Een moderne en 
tegelijk traditionele viering, waarin 
bekende Nijeveners vertellen 
wat kerst voor hen betekent. 
Met muzikale medewerking 
van verschillende Nijeveense 
muzikanten.

Dinsdag 24 december, 22.00 uur, Nijeveen, Dorpshuis
De Schalle, Nieuweweg 27 

Nieuwjaarsconcert en 
champagne
 Op 11 januari zouden de bekende 
organist en dirigent Wim Magré 
en zijn zoon Wilbert het nieuw-
jaarsconcert in de Willem Hen-
drik Zwart-hal verzorgen. Zover 
mocht het echter niet komen. In 
november 2019 overleed Wim 
Magré aan de gevolgen van een 
hersentumor en -bloeding. De 
organisatoren van Huetink Royal 
Music hebben in overleg met Wil-
bert Magré besloten het Veluws 
Mannenensemble te vragen. Dit 
is één van de koren die Magré 
senior dirigeerde. Tijdens het 
nieuwjaarsconcert met het Veluws 
Mannenensemble, speelt Wilbert 
Magré piano en orgel en Erica 
Vogel dwarsfluit en zang. Na het 
concert zal er, met een goed glas 
champagne in de hand, getoost 
worden op het nieuwe jaar. Reser-
veren kan via tel. 0572-371838, 
mail: adhuetink@gmail.com.

Zaterdag 11 januari, 15.00 uur, Lemelerveld, WHZ-hal, 
Grensweg 17, € 16 (t/m 12 jaar gratis), www.huetink-
royalmusic.nl

Lezing TVG Assen 
over ‘de hadj’
 Belangstellenden kunnen deze 
ochtend kennismaken met de 
cursus Theologische Vorming 
Gemeenteleden en luisteren naar 
de nieuwjaarslezing van prof. dr. 
Marjo Buitelaar, Rijksuniversiteit 
Groningen. Buitelaar doet verslag 
van haar onderzoek naar de 
tocht in en rond Mekka: de hadj. 
Dit is één van de zuilen van de 
islam. Wat bezielt mensen om 
dit te doen? Is het een spirituele 
tocht, vergelijkbaar met een 
pelgrimage? Hoe leeft men verder 
na deze hachelijke en gevaarlijke 
onderneming? Hoe raakt het 
christenen anno 2020? Ook 
interessant voor oud-cursisten. 
Koffie, thee en iets lekkers staan 
klaar, van harte welkom! Info: 
www.tvgassen.nl

Dinsdag 7 januari, 10.00 uur (inloop 9.30 uur), 
Assen, Markehuus, Scharmbarg 35, gratis

Roos van Elisabeth
Jaarlijks reikt het Elisabethfonds 
in november de onderscheiding 
de Roos van Elisabeth uit. De 
onderscheiding bestaat uit een 
kunstwerk en een geldprijs van 
€ 500 voor mensen of organisa-
ties die zich op bijzondere wijze 
verdienstelijk maken op het ter-
rein van maatschappelijke inte-
gratie van (ex-) psychiatrische 
patiënten. Het werkgebied van 
het Elisabethfonds beslaat de 
provincie Overijssel. De stichting 
verleent steun aan mensen uit 
deze provincie. 

Met Kerst moet je geven, 

daar word je niet armer van

Majoor Boshardt
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Kerkdiensten
Zondag 22 dec: 10.00 uur, gezamenlijk 
dienst in Kuinre, voorganger Mw. B. Groen
Zondag 25 dec: 1e Kerstdag, 11.00 uur, 
voorganger mw. L. Brugmans
Zondag 29 dec: 10.00 uur gezamenlijke 
dienst in Blankenham, voorganger dhr. J. 
Smit
Zondag 31 dec: Oudejaarsdag, 19.30 uur, 
gezamenlijke dienst in Kuinre, Ds. S. de Jong
In 2020 zijn er geen gezamenlijke diensten 
meer met Kuinre. Gemeenteleden zijn daar 
uitgebreid over geïnformeerd.
Zondag 12 januari: 9.30 uur, dhr. Sj. Bak-
ker
Pastorale hulp. Mocht u die nodig heb-
ben, neemt u dan contact op met een van 
de ouderlingen.
Zieken en allen die pijn en verdriet hebben: 
wensen we Gods troost en nabijheid toe.
Kerstmis (uitgave van Geloof in Neder-
land)
Op 25 december vieren christenen de 
geboorte van Jezus. Kerstmis komt van 
“Christmis”: de mis (viering) van Jezus 
Christus. Deze bijzondere “verjaardag” 
is een van de belangrijkste feesten van 
het jaar geworden. Kerstmis is een feest 
van licht. Eind december is de donkerste 
tijd van het jaar, dus worden er kaarsen 
aangestoken en hangen er lichtjes in de 
kerstboom. Ook joden en hindoes kennen 
lichtfeesten: Chanoeka en Divali. Bij chris-
tenen is een brandende kaars het symbool 
voor Jezus. Hij noemde zichzelf het Licht 
van de Wereld. Een kerstboom hebben we 
in Nederland sinds de negentiende eeuw, 
overgenomen uit Duitsland. Alle bomen 
laten hun blaadjes vallen in de winter, 
maar de kerstboom (dennenboom) blijft 
altijd groen. Net als de lampjes verwijzen 
de glimmende ballen naar de dagen die 
na Kerstmis weer langer worden. Bij het 
Kerstfeest horen cadeautjes. In sommige 
landen brengt het kerstkindje de geschen-
ken, in andere komt de kerstman langs. De 
kerstman lijkt op Sinterklaas.
Kerkdienst van 15 december
In deze dienst, waarin afscheid werd geno-
men van organist dhr. P. Weijs waren, naast 
gemeenteleden uit Kuinre en Blankenham, 
familie, vrienden en collega-organisten 
aanwezig. Voorganger was mw. J. Lalkens 
uit Emmeloord. De bijbellezingen waren 
uit Jesaja 35 en Mattheüs 11. Na de over-
denking zongen we Alles wat adem heeft 
love de Here. Daarna werd dhr Weijs 
toegesproken door de dhr. De Wit, pre-
ses van de kerkenraad. Zestig jaar is dhr. 
Weijs organist geweest en niet alleen in 
Blankenham en Kuinre. Hem werd een 
draaginsigne opgespeld, en hij ontving ook 
een erepenning en een oorkonde. Het 
prachtige bloemstuk op de liturgische tafel, 
in de vorm van een orgel met echte pijpen, 
toetsen van bloemen en gemaakt door mw. 
R. Donker-van Vulpen, mocht hij mee naar 
huis nemen. De 12 lichtjes die voor het 
bloemstuk stonden verwijzen naar 60 jaar 
organist, voor elke 5 jaar één. Het slotlied 
was Lied 416: Ga met God en Hij zal met 
u zijn; dit wensen we in het bijzonder dhr 
Weijs en zijn familie toe. Na de dienst was 
er gelegenheid dhr. Weijs te feliciteren, 
afscheid te nemen en koffie of thee te drin-
ken met een taartje waarop het orgel van 
Blankenham was afgebeeld. 

De kerk daar zit muziek in (uitgave van 
de Protestantse Kerk in Nederland)
In kerken zit muziek. Vaak heel veel. Een 
kerk heeft al gauw meer dan één instru-
ment in huis. Helemaal als je de stemmen 
meerekent van de mensen in de kerk. 
Zij doen iets wat je behalve in een koor 
eigenlijk nergens anders doet: samen zin-
gen. Wie zingt voelt: er wordt iets losge-
woeld van binnen. Zolang wij ademhalen, 
schept Gij in ons de kracht, om zingend te 
vertalen, waartoe wij zijn gedacht: elkaar 
zijn wij gegeven, tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven, geeft stem aan 
onze dank. Niet alleen vandaag de dag, de 
eeuwen door hebben mensen in de kerk 
ademgehaald om de “lofzang van het leven” 
gaande te houden. Ze hebben gezongen, 
zachtjes of uit volle borst en zo stem 
gegeven aan het geloof. Breng eer aan de 
Eeuwige, maak muziek in vreugde. Deze 
dichtregels, die teruggaan op een psalm 
uit de Bijbel, zijn een oproep om muziek 
te maken. Om God dank toe te zingen en 
ook elkaar. “Zingen is tweemaal bidden”, 
zei Augustinus. Deze kerkvader leefde van 
354 tot 430 en schreef zijn woorden in een 
tijd waarin de eerste christenen in Rome 
werden vervolgd. De christenen vielen op, 
onder andere door hun samenzang. Op 
vaste momenten van dag of week zochten 
ze elkaar op om in beurtzang te zingen. Ze 
stonden dan vaak tegenover elkaar, zoals 
nu nog gebeurt in kloosters en zongen 
om de beurt een regel van een lied. In vele 
grote kerken is dit oude gebruik nog terug 
te zien in de inrichting van het kerkgebouw. 
In het “koor” van de kerk staan de banken 
voor de zangers tegenover elkaar. Zo’n 
koor is vaak versierd met houtsnijwerk en 
afgesloten van de rest van de kerk door 
een koorhek. Paulus, één van de apostelen 
van Jezus die het evangelie tot in Rome 
brengt, schrijft in zijn brief aan de chris-
tenen in de stad Efeze: Zingt met elkaar 
psalmen en liederen die de Geest u ingeeft. 
Zing en jubel met heel uw hart voor 
dhr. Dat hebben de volgelingen van Jezus 
gedaan. Op reis en thuis, in tenten en palei-
zen, in huizen en kerken, in catacomben 
en andere schuilplaatsen, in kloosters en 
kathedralen. En dat doen ze nog steeds, tot 
op de dag van vandaag. Niet altijd eenstem-
mig en eensgezind maar zonder ophouden. 
Concert in de kerk te Blankenham op 
vrijdag 14 februari 2020
Roon Staal (zanger, pianist, componist en 
acteur) met bekend werk op wintertour. 
Aanvangstijd 20.00 uur. De deuren zijn 
open vanaf 19.30 uur. Entree € 17,50.
Na zijn kersttour in december speelt hij 
tijdens zijn wintertour o.a. het bekendere 
werk van zijn elf albums.
Tijdens deze tour, van 29 januari t/m 23 
februari 2020 geeft hij concerten in 18 ver-
schillende kerken in Nederland. 
Songs die voorbij komen zijn: Help me 
through the night; Stay with me till the 
morning; Pie Jesu; Promise; Bridge over 
troubled water en Rust in Bewustzijn zijn. 
Naast de concerten in Nederland geeft 
Staal ook optredens in het verre oosten 
van Rusland (Vladivostok) en in Japan (o.a. 
Tokyo). De zanger weet met zijn warme 
stem en prachtige pianospel het publiek 
steeds weer te raken met prachtige ver-
tolkingen van zijn eigen songs en werk van 
andere componisten. Alle informatie kunt u 
vinden op de website www.roonstaal.com. 
Via deze website kunt u ook reserveren of 
telefonisch: 06 300 259 92. Bij het reserve-
ren van kaarten is er de mogelijkheid ver-
zoeknummers uit zijn repertoire door te 
geven. U bent van harte welkom.

Citaat uit de Bijbel: Dit is wat we Hem heb-
ben horen verkondigen: God is licht, er is in 
Hem geen spoor van duisternis. 
(1Joh. 1:5)

Een mooi kerstfeest, een prettige jaarwis-
seling en alle goeds voor het nieuwe jaar; u 
toegewenst
door de kerkenraad van de Protestantse 

gemeente Blankenham. 
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba

Zondag 22 dec. 4e advent, 10.00u ds 
J.Vonk Grote Kerk Blokzijl. Organist: Step-
han van Dokkum.  Collecte: 1e diaconie, 2e 
eigen kerk, 3e onderhoudsfonds de waaier.
Om 19.00u kinderkerstfeest Grote Kerk.
Dinsdag 24 dec. Kerstnachtdienst, 21.00u 
ds J.Vonk Grote Kerk m.m.v. de Bazuin. 
Organist: Corry van den Berg. Collecte: 1e 
solidaridad, 2e eigen kerk, 3e onderhouds-
fonds Grote Kerk.
Woensdag 25 dec. Kerst. 10.00u ds 
J.Vonk Grote Kerk Blokzijl. Organist: Corry 
van den Berg . Collecte: 1e kerk in actie- 
kinderen in de knel, 2e eigen kerk, 3e pas-
toraat.
Zondag 29 dec. 10.00u ds C.Aalbersberg 
(Emmeloord) Grote kerk. Organist: Step-
han van Dokkum. Collecte: 1e diaconie, 2e 
eigen kerk, 3e verwarming kerkgebouwen. 
Dinsdag 31 dec. Oudjaarsavond. 19.30u 
ds J.Vonk Grote kerk Blokzijl. Organist: 
Corry van den Berg. Collecte: 1e diaconie, 
2e eigen kerk, 3e orgelfonds.
Komende zondag zijn we samen in de 
Grote kerk. Het is 4e advent dan. Voor zal 
gaan dominee Jelle Vonk. En de organist is 
dan ook Stephan van Dokkum. Dan is er 
zoals gewoonlijk koffiedrinken. Wees alle-
maal van harte welkom! Een gezegende 
dienst toegewenst allemaal!
Pastoraat
Er zijn geen ziekenhuisopnames te vermel-
den. We leven mee met hen die behandeld 
worden in het ziekenhuis, herstellende zijn 
van een operatie of voor onderzoeken 
staan. Ook leven we mee met hen die rou-
wen of eenzaam zijn. Veel sterkte en Gods 
nabijheid. 
Dhr Wim Lemkes oranjelaan 1 kam. 3 
1217LT Hilversum voelt zich nog steeds 
heel erg verbonden met onze gemeente! 
Wekelijks ontvangt en leest hij de Zon-
dagsbrief op z`n Ipad. Hij wil graag langs 
deze weg een ieder de hartelijke groeten 
doen.

Wanneer mijn hart, tot U geheven,
het thuis herkent, dat Gij ons biedt,
blijf, Vader ,mij met licht omgeven,
en al mijn klagen wordt een lied.
lied 947: 3

Verjaardag en jubilea. Voor hen die de 
komende week jarig zijn of een jubileum 
te vieren hebben: van harte gefeliciteerd. In 
het bijzonder mw L. Bloem-Scholtens, Bof-
fersweidje 17 (Vierhoek) Blokzijl, die gis-
teren 101 jaar mocht worden! Jullie allen: 
een fijne dag!
Wat gebeurde er de afgelopen week?
Kerkdienst 15 dec. in de Grote kerk was 
de plaats, waar we samen kwamen. Domi-
nee Dirk Jan Lagerweij ging hierin voor. 
Micha was ook nu weer in ons midden. De 
drie adventsliederen werden gezongen met 
2 gitaren en piano als begeleiding.
Pastoraat en diaconaat: In de achterliggen-
de week is er weer door velen aan velen 
een bezoek, een bloemetje gebracht of een 
kaartje verstuurd.
Dinsdagavond 10dec.: Vanwege de vele 
afmeldingen ging de catechese dit keer niet 
door.
Woensdagavond 11 dec.: Voor de laatste 
keer dit jaar bespraken we het werkje van 
de christelijke filosoof Charles Taylor. En 
dat deden we na afloop nog eens dunnetjes 
over in het Mauritshuis.
Donderdagavond 12dec.: Kerkenraad in de 

consistorie.
Adventstijd. Adventstijd: Geef licht! Aan 
de hand van de profeet Micha gaan wij op 
weg naar het Kerstfeest. Geef licht! is het 
thema. Het is aan de ene kant een gebed 
(Heer, geef ons Uw licht in deze wereld), 
maar ook een aansporing (We mogen het 
licht dat wij van God ontvangen delen en 
doorgeven in deze wereld). In de diensten 
ontmoeten wij niet alleen de profeet, maar 
willen we ook een gebedsmuur maken in 
de kerk. Wij willen u vragen of u elke zon-
dag iets mee naar de diensten wilt nemen, 
wat u in die week als donkerheid heeft 
ervaren en wat u licht heeft gegeven.
Kinderkerk Adventsproject ‘Geef 
licht’
De derde adventszondag ging het over 
Hoe maak je het goed? Micha is verdrietig 
als hij ziet dat de mensen niet meer op 
God vertrouwen; ze trekken zich niets 
meer aan van wat God met zijn volk heeft 
afgesproken. Micha vindt dat hij er wat van 
moet zeggen tegen het volk. God heeft 
gezegd “Blijf mij trouw, dan zal ik voor jullie 
zorgen”. Jullie doen nu net alsof God niet 
bestaat. De mensen horen Micha praten 
en hebben spijt. Ze willen het graag goed 
maken met God. Hoe willen ze dat doen? 
Heb jij weleens spijt gehad en wilde je het 
weer goedmaken? Hoe heb jij dat gedaan?
De week ervoor zijn al een aantal kinde-
ren bezig geweest met het maken van een 
kersttafereel. Dit tafereel mag niet al te 
groot worden, omdat we het in een potje 
gaan maken, best een precies werkje. Afge-
lopen woensdag was het alweer de laat-
ste keer dat we gingen oefenen voor het 
kinderkerstfeest. We hebben een gezellige 
groep jongens en meisjes van de Rolpaal 
en De Schutsluis, die er ontzettend veel zin 
in hebben. 
Zondag 22 december om 19.00 uur begint 
het kinderkerstfeest. We maken er met 
elkaar een mooie avond van. Iedereen is 
van harte uitgenodigd!
Dit jaar gaan we tijdens het kinderkerst-
feest collecteren voor Stichting Opkikker. 
Deze Stichting heeft als doel het verzorgen 
van ontspanning voor gezinnen met een 
ernstig ziek kind. Achterin de kerk liggen 
vandaag enkele boekjes en kranten over 
Stichting Opkikker, deze mag u uiteraard 
meenemen. Mocht u niet in de gelegen-
heid zijn om naar het kinderkerstfeest te 
komen, maar wilt u wel geld geven, dan 
mag u uw gift uiteraard alvast in de col-
lectebus voor Stichting Opkikker doen. Wij 
bevelen deze collecte van harte aan!
Adventsschikking Geef licht!
De lezingen voor de adventstijd 2019 zijn 
gekozen uit het boek Micha. Micha was in 
zijn tijd een criticus van het systeem, hij 
becommentarieerde de maatschappij op 
sociale en religieuze thema’s. In zijn kritie-
ken wees hij naar een hoopvolle toekomst 
en gaf hij zijn mening over hoe het zou 
kunnen of zelfs moeten zijn. In de gekozen 
lezingen uit het leesrooster gaat het over 
een mogelijk voorstelbare toekomst. Het 
gaat over de complexiteit van leven, zonder 
begin en zonder einde. Daarmee passen 
de gekozen lezingen bij de betekenis van 
advent, een periode van verwachten waarin 
we toeleven naar kerst, de geboorte van 
Jezus.
De basis voor de adventsschikkingen 
bestaat uit een hoge driehoekige vorm 
waarom heen kransen worden geschoven.
Driehoek. De driehoek staat symbool voor: 
ik, jij en God (ook wel: ik, de ander en het 
spirituele genoemd). Micha houdt zich in 
de verhalen volop bezig met de mensen en 
de wereld om hem heen en verwijst daarbij 
naar de genadige en rechtvaardige God.
Kransen. De kransen verwijzen naar de 
voortdurende cycli van beginnen en eindi-
gen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt 
het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we 
waarschuwingen en altijd is er hoop op een 
toekomst.
Kleur en materiaal Micha is een man van 
soberheid. In deze serie van advent schik-
kingen wordt soberheid verbeeld in de 

keuze van kleuren en materialen.
Horizontaal. De kransen worden horizon-
taal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen 
over aardse zaken, het gaat over het leven 
op aarde.
Op de eerste krans zien we de schapen die 
zich beschermd weten in de kring.
De tweede krans laat ons opgerold blad 
zien met scherpe punten: wapens die 
onklaar zijn gemaakt en omgesmeed tot 
nuttige werktuigen.
Bezoekdienst
Jarig op 1 december dhr. W. Otten, 85 jaar, 
Groenestr 38, op 14 december mw. L. 
Bloem-Scholtens, 101 jaar, Boffersweidje 
17, op14 december dhr. A. Vaartjes, 80 
jaar, Molenwijk 11, op16 december dhr. 
J. J. Koopmans, 85 jaar, Breestr 17, op 21 
december dhr. H. Boes, 76 jaar, Zuiderstr 
3, op 23 december mw. A. van der Heide, 
78 jaar, Boffersweidje 23, op 27 december 
mw. G. M van der Veer-van de Scheur, 83 
jaar, Boffersweidje 20, op 29 december mw. 
E. Bijsterveld-Veenstra, 79 jaar, Beatrix-
straat 6. Allen te Blokzijl. U, allen van harte 
gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag 
gewenst!
Voor de bezoekdienst is er een gift ontvan-
gen van €20 hiervoor heel hartelijk dank. 
Namens de bezoekdienst Marie Dijkman-
van der Sluis. 
Facebook. Wordt vriend op facebook van 
de kerk Blokzijl- Scheerwolde en we delen 
met u en jou de bijzondere activiteiten die 
er zijn in en om de kerk!
Kopij eerstvolgende nummer voor het 
nummer dat vrijdags uitkomt: kopij tot 
uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar 
Henk van Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10 uur.
Zondag 22 december, gaat onze eigen 
predikant ds. A. van Waard-Pieterse voor. 
De organist is dhr T. Thoen en dhr J. Bouw-
meester is de dienstdoende ouderling. 
De uitgangscollecte is bestemd voor het 
Jeugdwerk.
Kerstavond, dinsdag 24 december, is 
om 22 uur een gezamenlijke dienst in de 
Doopsgezinde kerk in Zuid. De voorgan-
gers zijn ds. A. van Waard- Pieterse en ds. 
G. v. Hiele. Dhr J. Smit is namens onze kerk 
de dienstdoende ouderling. De collecte 
tijdens de dienst is bestemd voor de Voed-
selbank.
Eerste kerstdag, gaat onze eigen pre-
dikant ds. A. v. Waard -Pieterse voor. De 
organist is dhr S. Huismans en mevrouw M. 
Kruider is de dienstdoende ouderling. De 
uitgangscollecte is bestemd voor Kinderen 
in de knel. 
Zondag 29 december gaat ds. W.H.D. 
Pastoor uit Steenwijk voor. De organist is 
mevrouw C. Roth en mevrouw P. v. Wierin-
gen is de dienstdoende ouderling. De uit-
gangscollecte is bestemd voor het onder-
houd van de kerk.
Op oudejaarsavond, dinsdag 31 decem-
ber is om 19.30 uur de dienst. De voorgan-
ger is dhr. J. Smit uit Belt - Schutsloot en de 
organist is dhr S. Huismans. De ouderling 
van dienst is dhr J. Smit. De uitgangscol-
lecte is bestemd voor het pastoraat. 
Op zondag 5 januari gaat onze eigen 
predikant ds. A. v. Waard – Pieterse voor. 

 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

 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

Lees verder op pagina 16
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Maatschappelijk verantwoord ingepakt
Blankenham

Protestantse Gemeente Blankenham 
Kerkbuurt 9
8373 EG Blankenham
 
Scriba: mevr. C.A. Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG Blankenham
0527-202584 
ariaderuiter@gmail.com
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net 
www.facebook.com/
pknkuinreblankenh
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De organist is dhr J. Floor en mevrouw M. 
Kruider is de dienstdoende ouderling. De 
uitgangscollecte is bestemd voor het Lili-
ane Fonds. Na deze dienst is er koffie/thee/
limonade in het Protestants Centrum.
zondag 12 januari gaat ds. P. Lindhout 
uit Dedemsvaart voor. Dhr A. Nijmeijer 
begeleidt op het orgel en mevrouw P. v. 
Wieringen is de dienstdoende ouderling. 
De uitgangscollecte is bestemd voor de 
verwarmingskosten.
Tijdens de diensten zal er oppas aanwezig 
zijn voor de kleintjes. Kerkvervoer: Hans 
Spitzen, tel. 360322.
Zondag 22 december
Vandaag is het vierde advent. Het is bijna 
kerstfeest en het eerste woord is aan de 
profeet Micha. Hij heeft geen goed woord 
over voor wat er aan kwaad plaatsvindt in 
de wereld om hem heen. Toch houdt hij 
zijn hoop gevestigd op God, die redding 
zal brengen. De evangelist Matteus vertelt 
over de afkomst van het kind Jezus en de 
betekenis van de naam: “Immanuël”. God 
wil met ons zijn. 
De kinderen van de zondagsschool houden 
vandaag de generale repetitie voor het 
kinderkerstfeest, dat op 24 december om 
18.30 uur gehouden wordt in de Protes-
tantse kerk. Komt allen, want zij hebben 
iets moois voor u en jou in petto! 
Kind in de kribbe. Veel mensen zien er 
oud uit. En dan bedoel ik niet: hoogbejaard; 
mensen op hoge leeftijd. Want oude men-
sen kunnen er net zo goed fris uitzien en 
spontaan reageren. Zoals een kind dat kan. 
Maar hoeveel mensen zijn vóór hun veer-
tigste het kind in hen al kwijt? Verzuurd, 
verbitterd, verhard door de tegenslagen 
in het leven. Niet meer in staat om ergens 
spontaan op te reageren. 
Ik probeer altijd in een ander het kind te 
ontdekken, dat hij of zij eens geweest is. 
Soms is dat ver weg en moeilijk naar boven 
te halen. Maar in ieder zit (soms diep ver-
scholen) nog die jongen of dat meisje, dat 
u ooit was. Ik hoop, dat u het kind in uzelf 
niet verloren hebt. Een kind kan zich nog 
verwonderen. Een kind is onbevangen, vol 
vertrouwen, vol geloof. Kerkvader Maar-
ten Luther heeft een kerstlied geschreven, 
dat in kleine-mensen-taal vertelt van het 
kleine kind, dat later zo’n bijzonder mens 
zou worden: Jezus Christus. De engel ver-
telt: “Ik ben een engel van dhr, daal uit de 
hemel tot je neer. Let goed op wat ik je 
vertel, dan vind je vast dat kindje wel”. (lied 
469 uit het nieuwe liedboek) Luister goed, 
met kinderoren. Dan pas zul je het wonder 
ontdekken. Wie vooruit wil in het leven 
moet eerst de weg terug. Naar het kind, 
dat u eens was. En nog verder terug: naar 
het Kind in de kribbe. Als je dat echt hebt 
gevonden, wilt u het niet meer missen. 
Geen dag en geen uur. Gods Zoon komt 
naar de aarde als een kind, onschuldig en 
teer. Ontvankelijk voor een ieder die zich 
over Hem ontfermt. Hoe reageert u, als er 
een baby in uw schoot wordt gelegd? Met 
een lieve blik, goed vasthouden, een wiege-
liedje zingen. Laten wij dan in de kersttijd 
het wiegelied van Maarten Luther zingen, 
opdat wij met dit lied het kind Jezus groot 
maken. Want het Kind in de kribbe wil óns 
groot maken en zich over ons ontfermen. 
Hij maakt ons blij en vrolijk. Ds. A. van 
Waard
Kerkdiensten met kerst. 24 december, 
18.30 uur: kerstfeest van de zondags-
school. In de Protestantse kerk wordt het 
kinderkerstfeest gevierd met kerstliedjes, 
kerstspel en kerstverhaal. Voor een ieder 
is er chocolademelk en een kerstkrans en 
een kleine attentie. Vaders, moeders, opa’s, 
oma’s, broertjes, zusjes, vriendjes en vrien-

dinnetjes; iedereen is welkom. 
24 december, 22.00 uur: gezamenlijke 
kerstnachtdienst van de Protestantse- en 
Doopsgezinde gemeente Giethoorn in de 
Doopsgezinde kerk. We zingen kerstliede-
ren, horen het kerstevangelie en fanfare 
“De Wieden” luistert het geheel op met 
sfeervolle kerstmuziek. Voorgangers: ds. G. 
van Hiele en ds. A. van Waard. Vanaf 21.45 
uur kunt u meezingen met kerstliederen. 
25 december, 10.00 uur: in de Protestantse 
kerk vieren wij de geboorte van Jezus 
Christus. Een vrolijke gezinsdienst waarin 
jong en oud beleeft wat het kerstfeest 
voor ons betekent. Vanaf 9.45 uur is er 
inloop en zingen we samen kerstliederen. 
Bloemenbusje
Het bloemenbusje achter in de kerk is 
geleegd en de inhoud bedroeg het mooie 
bedrag van €123,50.
Vorig jaar rond deze tijd bedroeg de 
inhoud €78,40.
Geef licht: Op weg naar Kerst. Gedu-
rende de adventstijd staat het bijbelboek 
Micha centraal. Micha trad op als profeet 
in de stad Jeruzalem, in de achtste eeuw 
voor Christus. Het noordelijke rijk Israel 
was in die tijd al veroverd door de Assy-
riërs. Ze dreigden ook Jeruzalem en het 
zuidelijke rijk Juda te veroveren. Profeet 
Micha probeert de inwoners van Jeruzalem 
te overtuigen om hun leven te veranderen. 
Alles gaat verkeerd in de samenleving van 
Micha. Priesters en machthebbers onder-
drukken de boeren en arme mensen in het 
land. Micha wil de mensen vertellen dat als 
mensen hun macht niet langer misbruiken, 
God weer naar het volk zal omzien. Zo 
kunnen er ook in ons leven en in de maat-
schappij dingen mislopen. Alles kan donker 
zijn. Het is dan niet eenvoudig om een licht 
voor anderen te zijn. Laten we denken aan 
de woorden van Micha: God zal naar ons 
omzien. God heeft een belofte gedaan. 
We verlangen immers naar vrede en rust. 
Elk jaar opnieuw leven we toe naar de tijd 
voor kerst. We lezen over de geboorte 
van het kerstkind Jezus: Gods zoon, de 
Vredeskoning. Hij is een teken van licht 
dat in onze duisternis schijnt. Het licht kan 
helpen om een verlangen aan te wakkeren, 
een verlangen dat ons aanzet om onszelf 
in te zetten voor vrede en licht. Het wordt 
licht voor jou en mij en voor iedereen op 
aarde. Op U mijn Heiland blijf ik hopen. 
Het wordt Kerst.

Een groet van Marjolein Petter en voor u 
allen gezegende kerstdagen en de vrede 
van God.

Zondag 22 december, 4e Advent, is 
er een gezamenlijke dienst in Kuinre om 
10.00 uur. In deze dienst zal mevr. B. Groen 
uit Giethoorn voorgaan. ’s Avonds om 
19.00 uur is de kerstviering van de zon-
dagschool.
Zondagsschool Kuinre
Zondag 22 december is ’s avonds om 19.00 
uur de kerstviering, we gaan laten zien wat 
we allemaal geoefend hebben over het 
kerstverhaal. Het wordt een afwisselende 
dienst. De muzikale begeleiding is in han-
den van Harry Muis. Komen jullie ook? En 
neem gezellig iemand mee.
1e Kerstdag, woensdag 25 december zal 
mevr. L. Brugmans uit Nunspeet voor gaan. 
De dienst in Kuinre begint om 9.30 uur.
Zondag 29 december is er om 10.00 

uur een gezamenlijke dienst in Blankenham 
waarin dhr. J. Smit uit Belt-Schutsloot voor 
zal gaan.
Oudjaarsavond, 31 december, is er een 
gezamenlijke dienst in Kuinre om 19.30 
uur. In deze dienst zal Ds. S. de Jong uit 
Oudemirdum voorgaan. 
Kerkdiensten in 2020. Met ingang van 
1 januari 2020 is er in Kuinre elke week 
dienst om 10.00 uur. Van harte welkom.
Zondag 5 januari zal Mevr. J. Lalkens uit 
Emmeloord voorgaan. Na de dienst bent u 
van harte uitgenodigd voor een kopje kof-
fie of thee.
Zondag 12 januari is onze voorganger 
Ds. D. Wolse uit Lelystad.
Zondag 19 januari zal Ds. L.H. Woord 
uit Almere in de dienst voorgaan.
Zondag 26 januari zal Ds. D. Wolse uit 
Lelystad voorgaan.
Als gemeente is het belangrijk om elkaar 
ook eens voor of na de dienst te ontmoe-
ten. Op zondag 5 januari 2020 is er na de 
dienst gelegenheid koffie, thee of limonade 
te drinken in de kerk. Vanaf 2020 gaan we 
elke eerste zondag van de maand koffie-
drinken na de dienst. Wij nodigen u van 
harte uit een kopje mee te drinken!
Als kerkenraad willen wij u vragen als 
er ziekte is of behoefte aan een gesprek 
contact op te nemen met de scriba of de 
ouderling. Wij zijn graag op de hoogte.

Wij wensen u goede Kerstdagen en een 
gezond en liefdevol 2020. Met een vriende-
lijke groet, Protestantse Gemeente Kuinre.

Zondag 22 december. Aanvang: 10.00 
uur. Voorganger: ds. E. van Veen. Organist: 
Arjan Kroes. Ophaaldienst: dhr. H. Nij-
enhuis. Bloemendienst: fam. H.A. Stegink. 
Eindcollecte: Onderhoud Kerkgebouw.
Voor de vijfde keer op rij organiseert de 
Commissie Gemeenteopbouw weer een 
Top2000-kerkdienst.
In deze muzikale dienst staat het thema 
“Met muziek en zang bereik je meer” 
centraal. U kunt weer luisteren naar, maar 
natuurlijk ook meezingen met bekende 
nummers uit de Top2000. Erik Dolstra met 
drie mede muzikanten (Wout, Annebeth en 
Loes) brengen de liedjes “Here comes the 
sun” van the Beatles en “Come on Eileen” 
van Dexy’s midnight runners ten gehore. 
Esther Dolstra speelt samen met Malou 
Hagendoorn en zingen ook enkele liedjes. 
Dinsdag 24 december. Aanvang: 22.00 
uur. Voorganger: ds. E. van Veen. Organist: 
Jannes Lopers. Ophaaldienst: dhr. P.H. van 
Buiten. Eindcollecte: Jeugdwerk Eigen 
Gemeente.
De kribbe, de herders en de engelen. Alle-
maal hebben ze een verhaal dat jaar in jaar 
uit mensen in beweging brengt. Een verhaal 
over Gods komst in een mensenleven is 
niet anders te verstaan dan in de geboorte 
van een kind. Dit kind. God zien we in het 
kwetsbare. Het is een paradox. Het kleine 
dat ergens aan de rand van het bestaan ligt 
en daar vinden we Gods aanwezigheid. Vol-
uit zingen we de bekende liederen; als er 
een plek is waar Stille Nacht gezongen mag 
worden, dan in deze nacht. Medewerking 
is er deze avond van de Woldklank onder 
leiding van Karel Jager. 
Woensdag 25 december. Aanvang: 
09.30 uur. Voorganger: ds. E. van Veen. 
Organist: Gerco Eggink. Ophaaldienst: dhr. 
E. Kooij. Eindcollecte: Kinderen in de knel.

Maria, bewogen door Gods Geest brengt 
haar kind ter wereld met de naam ‘God 
redt’, Jezus. Dit kind zal mensen verbin-
den met de aarde en het hemels visioen. 
Met dit kind ontstaat een nieuwe toe-
komst, juist doordat hij ons laat zien hoe 
je sporen van vrede kan zoeken. Met zijn 
geboorte wordt God zichtbaar, kwets-
baar in mensenhanden gelegd, groots in 
vertrouwen. Aan deze dienst werkt het 
Protestants Kerkkoor mee o.l.v. Adriaan 
Oudkerk.
Zondag 29 december. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: ds. E. van Veen. Organist: 
Arjan Kroes. Ophaaldienst: dhr. J.D. Zeefat. 
Bloemendienst: fam. v.d. Hoofdakker. Eind-
collecte: Bezoekwerk. Lezingen: Jesaja 
61:10-62:3 en Lukas 2:33-40 Op deze zon-
dag na Kerstmis mediteren we verder over 
het wonder dat God tot ons is gekomen in 
het mensenkind Jezus. De profeten spreken 
met rijke beelden over zijn komst, beelden 
vol vreugde dat er gerechtigheid in aan-
tocht is. Het is bijna pure liefdestaal. In het 
evangelie horen we over Simon en Hanna, 
hun zegen enerzijds maar ook de voorspel-
ling dat dit gezegende kind het niet makke-
lijk zal krijgen. Bevrijding en smart zal zijn 
levensweg kenschetsen.
Dinsdag 31 december. Aanvang: 16.00 
uur. Voorganger: ds. E. van Veen. Organist: 
Jannes Lopers. Ophaaldienst: dhr. H.A. 
Stegink. Eindcollecte: Eindejaarscollecte. 
Het jaar 2019 willen we afsluiten met 
een gezamenlijke bijeenkomst, waarin we 
woorden uit de bijbel horen over oud en 
nieuw, we zingen een paar liederen en we 
leggen onze hoop en verwachtingen voor 
het nieuwe jaar 2020 bij God. Tegelijk is er 
ruimte is voor ontmoeting. We vinden het 
fijn als u en jullie komen om met elkaar het 
jaar te besluiten.
Zondag 5 januari. Aanvang: 09.30 uur. 
Voorganger: ds. E. van Veen. Organist: Jan-
nes Lopers. Ophaaldienst: dhr. J. Kraak. 
Bloemendienst: fam. E. Kooij. Eindcollecte: 
Kerkdienst gemist. De eerste zondag van 
2020, Epifanie: het feest van de verschijning 
van dhr. Bij dit feest horen drie evangelie-
verhalen, over de ster die niet-joodse wij-
zen de goede weg wijst, over de doop van 
Jezus en de bruiloft te Kana. Deze zondag 
horen we over de wijzen. Na afloop van 
deze dienst is er gelegenheid om elkaar de 
beste wensen voor 2020 te doen toeko-
men onder het genot van een kopje koffie 
of thee.
Zondag 12 januari. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: ds. E. van Veen. Orga-
nist: Gerco Eggink. Ophaaldienst: dhr. W.F. 
Heijman. Bloemendienst: fam. H. Oord. 
Eindcollecte: Verwarming. Lezin-
gen: Jesaja 42:1-7 en Matteüs 3:13-17 Heeft 
water een taal? De taal van verwoesting 
soms, onbedwingbaar als bij een tsunami? 
Van stilte dan, de rustig rollende bran-
ding, onschuldige zee? Als water al vertel-
len kan, dan ook het doopwater dat ons 
onderdompelt in het Bijbels verhaal. Het 
is bedoeld om mensen leven te geven, te 
vernieuwen en sterk te maken. Wie er 
doorheen gaat, wordt een ander mens. 
Ook Jezus gaat door het doopwater heen, 
menselijk. Dan valt er het woord ‘gerech-
tigheid’. Een moeilijk woord, wel centraal in 
het evangelie van Matteüs, een kernwoord. 
Om welke gerechtigheid gaat het dan?
Verjaardagsfonds
Al meer dan 40 jaar worden de belij-
dende leden door vrijwilligers gefeliciteerd 
met haar/zijn verjaardag namens onze 
kerk. Doordat een aantal vrijwilligers zijn 
gestopt of binnenkort gaan stoppen ont-
staat er een groot tekort aan vrijwilligers 
om de jarigen te bezoeken. Dit betekent 
dat vanaf 2020 meer dan de helft van de 
belijdende leden van onze kerk niet meer 
worden bezocht door een vrijwilliger van 
het verjaardagsfonds. Wie komt helpen om 
de belijdende leden te feliciteren met haar/
zijn verjaardag namens de kerk? Heb jij 
interesse om in een wijk de jarigen te gaan 
bezoeken, neem dan contact met mij op. 
Dan kan ik informatie geven over de stra-

ten en het aantal belijdende leden in een 
wijk. Ali Hummel, tel. (0521) 589253 
Grote Startmaaltijd in onze kerk! Doet 
u mee? Nog even en dan is het zover, dan 
gaat Actie Kerkbalans weer van start! 
De voorbereidingen zijn al in volle gang. 
Om de actieperiode feestelijk in te luiden 
worden er in het weekend van vrijdag 17 
tot en met zondag 19 januari door het 
hele land Startmaaltijden georganiseerd. 
Ook onze kerk doet mee! Kerk zijn we 
samen. Hoe vier je dat beter dan met een 
gezamenlijke maaltijd? Wie een maaltijd 
deelt, deelt immers zoveel meer. Tijdens 
de Grote Startmaaltijd zoeken we samen 
de verbinding en delen we kort de plan-
nen van onze kerk voor komend jaar. Als 
iedereen iets meeneemt kunnen we met 
zijn allen aan een welgevulde dis plaats-
nemen. Dit hoeven geen ingewikkelde 
gerechten te zijn, ook kleine hapjes zijn 
meer dan welkom. De Grote Startmaaltijd 
is hét moment om samen kerk te zijn en 
het belang van Actie kerkbalans te onder-
strepen
Het belooft heel gezellig én informatief te 
worden. U eet toch ook gezellig mee? U 
bent van harte welkom! Meld u alvast aan 
via kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.
nl of bij Wilna Heijman (0521) 51 74 51 of 
Bert Dedden 06-55151201, of de lijst ach-
ter in de kerk, en houd zaterdag 18 januari 
2020 vrij in uw agenda. Wij hopen u om 
17.00 uur te zien in de Protestantse kerk. 
Wij, de vrijwilligers van Actie Kerkbalans, 
zien er naar uit u daar te ontmoeten! Geef 
in uw aanmeldingsmail ook door wat u 
meeneemt naar de Startmaaltijd. 
Bloemen. De bloemen uit de dienst van 
zondag 15 december zijn met een har-
telijke groet en een felicitatie voor hun 
40-jarig huwelijk gebracht bij de fam. Wink 
aan het Schild.
Giften. Mevr. Blei ontving €10 voor de 
Diaconie en mevr. Groen ontving €5 
en €10 voor de kerstgroeten. Hartelijk 
bedankt voor deze giften.
Wij leven mee. Als u iets te melden 
heeft of door te geven betreffende pasto-
raat, neem dan gerust contact op met één 
van de ouderlingen of met de predikant. 
Het leven van mensen is vaak een weg 
van op en neer. Zo ook in onze gemeente. 
Sommige mensen hebben veel zorg nodig. 
Er zijn ook mensen voor wie de toekomst 
onzeker is of die wachten op spannende 
behandelingen of nadere onderzoeken. 
En dan zijn er de mantelzorgers die soms 
zwaar belast worden, maar hun werk met 
veel liefde doen. Alle zieken en hun verzor-
gers sterkte toegewenst! 
Omzien naar elkaar. Pastoraat in onze 
kerkgemeente is in de eerste plaats het 
omzien naar elkaar in het dagelijkse leven. 
Op basis van ons geloof zijn we met elkaar 
verbonden en geven we zorg aan wie dat 
nodig heeft. De pastorale zorg wordt door 
de gemeente in het bijzonder toever-
trouwd aan de predikant en ouderlingen, 
wat wel moeilijker wordt nu we nog maar 
twee ouderlingen hebben. Daarnaast zijn er 
de bezoekers die contacten met gemeen-
teleden onderhouden. Indien u behoefte 
hebt aan pastoraal contact of een gesprek, 
kunt u altijd direct contact opnemen met 
de predikant of ouderling.

En dan maken we ons op voor de kersttijd. 
Feestdagen, die ook hopelijk momenten 
van bezinning geven. Welk nieuw begin gaat 
het worden? Hoe ga ik 2020 in? Welke ver-
wachting komt tot leven? Hoe trekt God 
in mijn eigen bestaan voort? Ben ik bereid 
om hem werkelijk te ontvangen, ook als 
mijn leven daardoor anders moet? Vol ver-
wachting wens ik u een inspirerend kerst-
feest en een gezegend nieuwjaar. God die 
midden in ons leven komt, als een kind.

Met vriendelijke groeten, 
ds. Eric van Veen
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22 december om 10:00 uur in de 
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. D. 
Wolters voor te gaan. De organist is dhr. 
J.S. Wuite en het lied voor de dienst is Lied 
484. Collectes: Leger des Heils, instand-
houding van de eredienst, energiekosten. 
De autodienst wordt verzorgd door fam. 
A. de Lange, telefoon 246378. Er wordt in 
Tilvoorde op de jongste kinderen van onze 
gemeente gepast door: Pascal Mooiweer 
en Jetty Jongman. Er is een kinderneven-
dienst voor de kinderen van groep 1,2 en 
3, dit wordt verzorgd door Henrieke Mos-
terdijk en Jellien Driesen. Er is een kinder-
nevendienst voor de kinderen van groep 
4,5 en 6, dit wordt verzorgd door Fam. 
Rottier en Jonathan Wolters.
De afgelopen weken stonden steeds lezin-
gen uit Jesaja centraal. Ook tijdens deze 
laatste adventszondag. We lezen Jesaja 7, 
over de geboorte van een kind, met de 
prachtige naam ‘Immanuel’: God met ons!
22 december om 14:30 uur in de 
Kapel, in deze gezamenlijke dienst hoopt 
Dhr. Palland uit Mastenbroek voor te gaan. 
De organist is dhr. J. P. van Eerde en het 
lied voor de dienst is Lied 484. Collectes: 
Leger des Heils, instandhouding van de 
eredienst, energiekosten. 
22 december om 17:00 uur in de 
Grote Kerk, Kinderkerstfeest
24 december om 19:00 uur in de 
Kapel, Kinderkerstfeest.
24 december om 22:30 uur in de 
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. 
H.J.H. P voor te gaan. De organist is dhr. 
J. Bredewout. Collectes: diaconie, instand-
houding van de eredienst, fonds verwar-
mingsinstallaties.
25 december om 10:00 uur in de 
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. D. 
Wolters voor te gaan. De organist is dhr. 
J. Bredewout. Collectes: Kerk in actie: kin-
deren in de knel, instandhouding van de 
eredienst, fonds verwarmingsinstallaties. 
De autodienst wordt verzorgd door mw. 
H. Bruintjes, telefoon 246744. Er is een 
kindernevendienst voor de kinderen van 
groep 1,2 en 3, dit wordt verzorgd door 
Margriet Janssen en Myrthe Heetebrij. Er 
is een kindernevendienst voor de kinderen 
van groep 4,5 en 6, dit wordt verzorgd 
door Geen KND (gr.4-6).
26 december om 10:00 uur in de 
Kapel, in deze dienst hoopt ds. H.J.H. Pap 
voor te gaan. De organist is dhr. H. Bont-
kes. Collectes: Kerk in actie:kinderen in 
de knel, instandhouding van de eredienst, Lees verder op pagina 17

Kuinre 

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

Steenwijkerwold

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

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

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?
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22 december om 10:00 uur in de 
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. D. 
Wolters voor te gaan. De organist is dhr. 
J.S. Wuite en het lied voor de dienst is Lied 
484. Collectes: Leger des Heils, instand-
houding van de eredienst, energiekosten. 
De autodienst wordt verzorgd door fam. 
A. de Lange, telefoon 246378. Er wordt in 
Tilvoorde op de jongste kinderen van onze 
gemeente gepast door: Pascal Mooiweer 
en Jetty Jongman. Er is een kinderneven-
dienst voor de kinderen van groep 1,2 en 
3, dit wordt verzorgd door Henrieke Mos-
terdijk en Jellien Driesen. Er is een kinder-
nevendienst voor de kinderen van groep 
4,5 en 6, dit wordt verzorgd door Fam. 
Rottier en Jonathan Wolters.
De afgelopen weken stonden steeds lezin-
gen uit Jesaja centraal. Ook tijdens deze 
laatste adventszondag. We lezen Jesaja 7, 
over de geboorte van een kind, met de 
prachtige naam ‘Immanuel’: God met ons!
22 december om 14:30 uur in de 
Kapel, in deze gezamenlijke dienst hoopt 
Dhr. Palland uit Mastenbroek voor te gaan. 
De organist is dhr. J. P. van Eerde en het 
lied voor de dienst is Lied 484. Collectes: 
Leger des Heils, instandhouding van de 
eredienst, energiekosten. 
22 december om 17:00 uur in de 
Grote Kerk, Kinderkerstfeest
24 december om 19:00 uur in de 
Kapel, Kinderkerstfeest.
24 december om 22:30 uur in de 
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. 
H.J.H. P voor te gaan. De organist is dhr. 
J. Bredewout. Collectes: diaconie, instand-
houding van de eredienst, fonds verwar-
mingsinstallaties.
25 december om 10:00 uur in de 
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. D. 
Wolters voor te gaan. De organist is dhr. 
J. Bredewout. Collectes: Kerk in actie: kin-
deren in de knel, instandhouding van de 
eredienst, fonds verwarmingsinstallaties. 
De autodienst wordt verzorgd door mw. 
H. Bruintjes, telefoon 246744. Er is een 
kindernevendienst voor de kinderen van 
groep 1,2 en 3, dit wordt verzorgd door 
Margriet Janssen en Myrthe Heetebrij. Er 
is een kindernevendienst voor de kinderen 
van groep 4,5 en 6, dit wordt verzorgd 
door Geen KND (gr.4-6).
26 december om 10:00 uur in de 
Kapel, in deze dienst hoopt ds. H.J.H. Pap 
voor te gaan. De organist is dhr. H. Bont-
kes. Collectes: Kerk in actie:kinderen in 
de knel, instandhouding van de eredienst, 

fonds verwarmingsinstallaties.
29 december om 10:00 uur in de 
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds I 
Hoornaar uit Ermelo voor te gaan. De 
organist is mw. C. van de Berg en het lied 
voor de dienst is Lied 220. Collectes: Stich-
ting Woord en daad, instandhouding van 
de eredienst, energiekosten. De autodienst 
wordt verzorgd door Fam. T. Knobbe, tele-
foon 246580. Er wordt in Tilvoorde op 
de jongste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Else ten Hoeve en Marjolein 
Schuurman-Groot. Er is een kinderneven-
dienst voor de kinderen van groep 1,2 en 
3, dit wordt verzorgd door Tina van Dijk 
en Jane Bruintjes. Er is een kinderneven-
dienst voor de kinderen van groep 4,5 en 
6, dit wordt verzorgd door Hiske van Driel 
en Susanne Stam.
29 december om 14:30 uur in de 
Kapel, in deze dienst hoopt Dhr A E 
Knoeff uit Zwartsluis voor te gaan. De 
organist is dhr. H. Bontkes en het lied 
voor de dienst is Lied 800: 1,2,3. Collectes: 
Stichting Woord en daad, instandhouding 
van de eredienst, energiekosten. 
31 december 2019 om 19:30 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt ds. H.J.H. 
Pap voor te gaan. De organist is dhr. H. 
Dunsbergen en het lied voor de dienst is 
Lied 932. Collectes: diaconie, instandhou-
ding van de eredienst, onderhoudsfonds.
31 december 2019 om 19:30 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. 
D. Wolters voor te gaan. De organist is 
dhr. A. Kroeze en het lied voor de dienst is 
Lied 932. Collectes: diaconie, instandhou-
ding van de eredienst, onderhoudsfonds.
1 januari 2020 om 10:30 uur in de 
Johanneskerk, in deze gezamenlijke 
dienst hoopt ds E P v d Veen uit oldemarkt 
voor te gaan. De autodienst wordt ver-
zorgd door Fam .B. Eenkhoorn, telefoon 
246389.
5 januari om 10:00 uur in de Grote 
Kerk, in deze dienst hoopt ds. D. Wolters 
voor te gaan. De organist is dhr. A. Kroeze. 
Collectes: Mensenkinderen (ontwikkelings-
hulp), instandhouding van de eredienst, 
energiekosten. De autodienst wordt ver-
zorgd door Fam. W. Bos, telefoon 243949. 
Er wordt in Tilvoorde op de jongste kinde-
ren van onze gemeente gepast door: Pascal 
Mooiweer en Jetty Jongman.
5 januari om 14:30 uur in de Kapel, in 
deze dienst hoopt mw H Kramer de Jong 
uit Emmeloord voor te gaan. De organist is 
dhr. H. Dunsbergen. Collectes: Mensenkin-
deren (ontwikkelingshulp, instandhouding 
van de eredienst, energiekosten. De auto-
dienst wordt verzorgd door Fam. W. Bos, 
telefoon 243949.
12 januari 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. Brede-
wout. Collectes: diaconie, instandhouding 
van de eredienst, Ned. Bijbelgenootschap. 
De autodienst wordt verzorgd door Fam. 
D. Boxum, telefoon 246592. Er wordt in 
Tilvoorde op de jongste kinderen van onze 
gemeente gepast door: Marnick Lassche en 
Gertrude de Dobbelaar - Haaften.
12 januari om 15:30 uur in de Nieuw 
Clarenberg, in deze dienst hoopt ds. 
H.J.H. Pap voor te gaan. Collectes: diaconie, 
instandhouding van de eredienst, Ned. Bij-
belgenootschap.
12 januari om 15:30 uur in de Kapel, 
in deze dienst hoopt ds. D. Wolters voor te 
gaan. De organist is nvt.
Collectes: diaconie, instandhouding van de 
eredienst, Ned. Bijbelgenootschap.
12 januari om 19:00 uur in de Grote 
Kerk, in deze dienst hoopt ds. D. Wolters 
voor te gaan. De organist is dhr. J.S. Wuite. 
Collectes: diaconie, instandhouding van 
de eredienst, Ned. Bijbelgenootschap. De 
autodienst wordt verzorgd door Fam. D. 
Boxum, telefoon 246592.
Agenda. 7 januari 2020 om 19:45 uur, 
Kleine Kerkenraadsvergadering, Kapel. 8 
januari 2020 om 19:15 uur, Vesper, Grote 
Kerk. 8 januari 2020 om 20:00 uur, Start-
avond voor de kringen, Tilvoorde.

Kerstnacht. Thema ‘Midden in de win-
ternacht, ging de hemel open’ We willen 
luisteren naar de oude teksten die nieuwe 
verrassende vergezichten kunnen openen. 
We zingen soms samen met de zangers 
van de Zeeklank veel bekende kerstliede-
ren. Iedereen is van harte welkom op dins-
dagavond 24 december om 22.30 uur in de 
prachtige Grote kerk van Vollenhove.
Kerstochtend: Focus op de kribbe. Alle 
ogen zijn gericht op dat ene kind. Hij ligt in 
een kribbe, in een voederbak. Herders, wij-
zen, engelen… hemel en aarde komen in 
aanbidding samen. Maar wat maakt dit kind 
nu zo bijzonder? En waarom zijn we ruim 
2000 jaar nog steeds op Hem gefocust? In 
armoede geboren, in een uithoek van de 
wereld, onder het uitschot van de samen-
leving. Helaas zijn er van dit soort kinderen 
wel dertien in een dozijn. Maar toch: er 
moet iets bijzonders met Hem zijn! Kom, 
wees welkom om mee te doen in verwon-
dering en aanbidding!
Tweede kerstdag 10.00 uur in de Kapel 
te Sint Jansklooster. Als vanouds willen we 
op de tweede kerstdag genieten van het 
evangelie en prachtige kerstliederen zingen. 
Thema: Zingen met Maria tegen de achter-
grond van het rumoer in de wereld’. De 
gemeenteleden kunnen tijdens de dienst 
zelf hun wensen kenbaar maken. Er is een 
blad met de mooiste kerstliederen. ‘Komt 
allen tesamen…en jubel’
Focusnieuws. Afgelopen zondag heb-
ben we in de Niklaaslezing het nodige 
verteld over het FocusTraject zoals we 
dat de komende twee jaar in zullen gaan. 
Dankbaar zijn we voor de grote opkomst! 
Hieronder een kort overzicht van diverse 
zaken:
Gemeente-breed: We zullen in zo veel 
mogelijk activiteiten de thema’s van Focus 
terug laten komen. In de diensten, het 
jeugdwerk, het kringwerk, bij vergaderin-
gen van diverse geledingen. Het zou mooi 
zijn als we met de hele gemeente – jong en 
oud – onderweg zijn.
Kringwerk: In principe verweven we de 
thema’s door al het gemeenteleven heen. 
Er worden dus geen extra activiteiten 
georganiseerd, of extra dingen van u 
gevraagd. Wel geven we u ter overweging 
om – indien dat nog niet het geval is – zich 
aan te sluiten bij een kring. In een kleine 
groep kom je namelijk tot veel diepere 
gesprekken. Achterin de kerken ligt een 
flyer met een overzicht van alle kringen.
Jeugdwerk: Ook het jeugdwerk is aange-
haakt! Rond kerst zullen alle kinderen en 
tieners een boekje krijgen met een over-
zicht van de Focusdiensten. Het zou mooi 
zijn als ze hun werkboekje naar elke Focus-
dienst meenemen!
Materiaal: Al het materiaal is te bekijken 
achterin de kerken. Het materiaal voor het 
jeugdwerk wordt door de leiding verspreid. 
Het volwassen materiaal én het boekje 
voor de gezinnen kunt u gratis bestellen 
via focus@hervormdvollenhove.nl
Toerustingsavond kringwerk: Woensdag-
avond 8 januari is er om 20.00 uur een 
toerustingsavond in Tilvoorde voor alle 
kringen. We bekijken het thema van het 
eerste blok en leren met het materiaal 
werken. Het zou mooi zijn als in ieder 
geval één of twee kringleden (per kring) 
aanwezig zijn. Daarnaast is iedereen wel-
kom die belangstelling heeft in een kring, 
maar er nog geen een gevonden heeft. 
Samen starten we het nieuwe blok!
Uitnodiging voor alle gemeenteleden 
voor een gesprekskring: Waardevol is het 
om met elkaar in gesprek te gaan, niet 
alleen over de koetjes en de kalfjes, maar 
over de zaken van het leven. Je wordt van 
harte uitgenodigd om de komende tijd de 
gespreksbijeenkomsten te bezoeken. In 
het kader van het Focustraject willen we 
gebruik maken van gespreksmateriaal. Het 
is bedoeld als een proces van bezinning 
op het hart van de gemeente, en daarom 
ook ons eigen hart. Daarnaast gaan we 
in gesprek over wat het betekent om in 
onze tijd geloofwaardige getuigen van Jezus 

Christus te zijn.
Data bijeenkomsten Focus gespreks- en 
Bijbelkring: Di 14 jan: Jezus nodigt ons uit; 
Di 28 jan: Jezus ziet ons aan; Di 4 feb: Jezus 
spreekt ons aan; Di 3 mrt: Jezus raakt ons 
aan; Di 17 mrt: Jezus geeft zichzelf voor 
ons; Di 31 mrt: De verborgen aanwezigheid 
van Jezus; Di 21 april: De stem van Jezus; 
Di 12 mei: Een brief van Jezus; Steeds van 
19.30-21.00 uur in de Kapel in Sint Jans-
klooster. Inlichtingen kunt u krijgen bij de 
predikanten ds. H.J.H. Pap tel. 0527-239504 
en ds. D. Wolters.
Bemoediging: ga met ons Heere. Gedicht 
van mevr. G. Lassche.

Zo de heere wil en wij leven
Nog slechts een twintig dagen
Dan is 2019 tot het verleden
Wij danken God voor al Zijn trouwe zorgen
Die Hij ons gaf in dit afgelopen jaar
Wat Hij gisteren gaf is er ook morgen
Hij stond iedere dag met Zijn liefde klaar
Met een Focusgroep kwamen we als gemeen-
teleden ook bij elkaar
Met als gesprek hoe we God samen kunnen 
ontmoeten. Hoe!! Maar ook waar???
Bij binnenkomst gingen we ieder met een 
handdruk begroeten
Een vriendelijk woord en goed gebaar
Want er is al zoveel onrust, in het dagelijks 
leven onder elkaar
We worden soms gejaagd in deze tijd
We snakken naar rust en geborgenheid
Een groot deel van de wereld staat in vuur 
en vlam
’t Lijkt net of de Satan overwinnen zal
O Heere, wil me in deze bange tijd
Uw leiding en bewaring doen ervaren
Al wisselen en wentelen de jaren
U blijft dezelfde tot in eeuwigheid
De beelden op t.v. laten zich niet verdringen
Om met kerst vrede op aarde en stille nacht 
te zingen
Of is ons Kerstfeest zo verarmd
’t geloof zo afgesleten
Dat wij als God zich niet erbarmd
De Christus zelf vergeten

Welkom op het Kerstfeest
Graag willen we alle kinderen, ouders, 
opa’s en oma’s uitnodigen voor ons Kin-
derkerstfeest. Let op: Dit jaar doen we het 
zondagmiddag 22 december om 17u in 
de Grote Kerk. We hebben Poppenthea-
ter “Poppen en Meer” uitgenodigd om er 
samen met ons een mooi Kerstfeest van 
te maken.
Kinderkerstfeest Zondagsschool De 
Regenboog. Op dinsdag 24 december om 
19.00 uur hopen we in de Kapel het Kerst-
feest te vieren met en door de kinderen 
van Zondagschool De Regenboog. We 
nodigen u van harte uit om dit met ons 
mee te vieren.
Bloemengroet. Er zijn afgelopen week, 
als teken van medeleven en als groet van 
de gemeente, bloemen gebracht bij mw. 
Dikken- ten Napel, Oppen Swolle 6, bij 
dhr. Postma, Schaarweg 7, bij dhr. Win-
ter, Schuit 9, bij dhr. en mw. Habekotte, 
Mr. Kroezestraat 22, bij dhr. Zandbergen, 
G.v.Rhenenlaan 54, bij dhr. Koers, Land-
poortsteeg 3 en bij mw. Pit, Aak 10.
Giften. De Diaconie ontving via T. Doosje-
Koeling €10 voor het bloemenfonds. Het 
College van Kerkrentmeesters ontving 
via Geke Jordens €20 voor de kerk, via G. 
Lassche-de Olde €5 voor de kapel en via 
bankrek. NLRABO03018018 86 € 80.00 
voor het orgelfonds. Hartelijk dank voor 
deze giften.
Dankwoord sinterklaasactie
Namens de ouders van de minimakinderen, 
de medewerkers van de Voedselbank en 
de diaconie willen we u hartelijk bedanken 
voor de vele reacties, giften, medewerking 
en prachtig ingepakte cadeaus. U heeft het 
mogelijk gemaakt dat er ruim 120 kinderen 
in de leeftijd van 0 t/m 15 jaar, verrast kon-
den worden met een sinterklaascadeau. De 
jongeren van 16 t/m 18 jaar hebben mede 
door giften en een bijdrage van de diaconie 
een bioscoopbon ontvangen.

Tevens is er weer een gift overgemaakt 
naar de stichting Flora’s Gave werk, die 
gebruikt zal worden voor de kerstviering in 
House of Joy, in het asielzoekerscentrum in 
Luttelgeest. We zijn God dankbaar dat u de 
diaconie helpt om te zien naar onze mede-
mens, die een helpende hand nodig is.
Vrijwilligers gezocht. Het College van 
Kerkrentmeesters is op zoek naar vrijwilli-
gers die een aantal maal per jaar enveloppen 
willen bezorgen bij gemeenteleden. Daar-
naast zoekt het college ook nog een aantal 
vrijwilligers voor Actie Kerkbalans.
Bezorgen van enveloppen: Het gaat hier-
bij om het bezorgen van enveloppen bij 
gemeenteleden in één of meerdere straten 
die gegroepeerd zijn. Dit wordt gedaan 
voor de solidariteitskas en een aantal col-
lecten door het jaar heen (Paascollecte, 
Dankdagcollecte en de Eindejaarscollecte). 
Het bundeltje enveloppen wordt bij de 
bezorger afgeleverd en deze dienen dan 
bezorgd te worden bij de gemeenteleden. 
De enveloppen kunnen gewoon in de brie-
venbus gedaan worden en hoeven dus niet 
persoonlijk te worden afgegeven. Met name 
in Vollenhove zijn er een aantal routes waar-
voor nog geen (nieuwe) bezorger is gevon-
den. Op het ‘landveno’ is er nog één route 
waarvoor een vrijwilliger wordt gezocht. 
Dit is een wat meer uitgestrekte route.
Actie Kerkbalans: Ook voor Actie Kerkba-
lans zoekt het college nog naar vrijwilligers 
die een route willen lopen.
De vrijwilligers bezorgen de enveloppen 
in hun route en halen de antwoordenve-
lop een week later persoonlijk weer op. 
Actie Kerkbalans wordt jaarlijks gehouden 
eind januari/begin februari. Voorafgaand is 
er een startavond van Actie Kerkbalans, 
waar de tassen met enveloppen kunnen 
worden opgehaald. Ook is dan nog enige 
uitleg over wat de bedoeling is. Met name 
in Vollenhove zijn er een aantal routes 
waar een vrijwilliger voor wordt gezocht 
en op het ‘landveno’ betreft dit dezelfde 
route als hierboven genoemd. Het College 
van Kerkrentmeesters doet een beroep op 
u en jou en hoopt dat de vacante routes 
weer ingevuld kunnen worden. Voor vragen 
en/of aanvullende informatie kan er con-
tact opgenomen worden met Nick Paters, 
penningmeester van het College Van 
Kerkrentmeesters, op telefoonnummer 
06-51087449 of via email: cvkfinancieel@
hervormdvollenhove.nl

Overlijden. Op 10 december is in de 
leeftijd van 83 jaar overleden Marten 
van Benthem, M. Kroezestraat 13. De 
afscheidsdienst vond plaats op maandag-
ochtend 16 december om 11 uur in de 
Grote Kerk. In het komende GZ zal een in 
memoriam worden geplaatst.
Pastoraat. In het ziekenhuis verblijft Joop 
Zweistra, Visschersstraat 26. Ook Jantina 
Westhuis, ’t Engelse Bos 18, verblijft in 
het ziekenhuis. We gedenken hen in onze 
gebeden.

Kerst
Volheid van genade,
die Gods glorie toont.
De grootheid van de Vader
heeft onder ons gewoond.
Die zich voor ons vernedert,
legt zijn glorie af.
Zijn oordeel is genade,
zijn kribbe wordt een graf.

Lees verder op pagina 18
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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

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

 Vollenhove  STAD
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Onze hoop ligt in een kribbe;
deelt ons menselijk bestaan.
Wij knielen en aanbidden,
‘God met ons’ is zijn naam.

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Meeleven met, Dhr. H. van der Linde, 
Kloosterweg 33, Sint Jansklooster, is opge-
nomen in het Isalaziekenhuis te Zwolle. 
Mevr. E. Huisman-Driezen, Laurier 155, 
Vollenhove, verblijft voor revalidatie in het 
Zonnehuis in Zwolle. 
Gedenken we de zieken, familie en vrien-
den in onze gebeden. 
Geboren Bram
Geboren is op 7 december 2019 Bram. 
Bram is het eerste kindje van Gerjan en 
Henriëtte Visscher. Ze wonen Van Issel-
mudenstraat 14 in Sint Jansklooster. We 
feliciteren Henriëtte, Gerjan van harte met 
de kleine Bram. We hopen dat hij als zijn 
naamgenoot Abraham mag wandelen met 
de levende God.
In memoriam Jan Winters
Op 7 december 2019 is overleden Jan 
Winters in de leeftijd van 83 jaar. Jan Win-
ters woonde sinds kort in de Laurier 136 
te Vollenhove. Hij is geboren in de Zand-
koele (Heetveld) het gezin van Jannes en 
Jansje Winters-Jordens op 10 augustus 
1936 als één van de oudsten. Hij werd Jan 
(Bruur) genoemd. Getrouwd met Mien 
Bruintjes op 27 april 1962. Er werden een 
zoon en twee dochters geboren. Later 
volgden twee schoonzoons, een schoon-
dochter en drie kleindochters. Tijdens 
het grootste gedeelte van zijn leven was 
hij werkzaam bij Staatsbosbeheer en de 
laatste jaren bij Natuurmonumenten tot 
aan zijn pensionering. Buiten in de natuur 
was hij in zijn element. Jan was een lieve 
en zorgzame man, vader en opa op wie je 
nooit tevergeefs een beroep deed. Het zat 
niet in de grote zaken, maar juist in al die 
kleine zorgzame handelingen die hem ken-
merkten. Het volgende gedichtje typeert 
hem:
Je was een man van weinig woorden
Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je 
hoorden
Een man, vader en opa waar je op kon bou-
wen
Met een woord waarop je kon vertrouwen
Achter je ligt een leven van werken en plicht
En juist dát bepaalde in alles jouw gezicht
Wat zullen wij je missen!
Tijdens de dankdienst voor zijn leven op 
vrijdag 13 december, waarbij kinderen en 
kleinkinderen hun inbreng hadden, hebben 
we nagedacht over de trouwtekst van Jan 
Winters en Mien Winters-Bruintjes. De 
woorden kwamen uit Galaten 6:2 : ‘‘Draagt 
elkanders lasten en vervult alzoo de wet 
van Christus…’ We wensen Mien, de kin-
deren en kleinkinderen, de familie en vrien-
den van Jan Winters de nabijheid toe van 
de God die ons draagt elke dag opnieuw.
In memoriam Johannes Boes
Op zondag 8 december 2019 is Johannes 
Boes overleden in de leeftijd van 81 jaar. 
De laatste jaren tobde hij met zijn gezond-
heid. Hij woonde jarenlang aan de Zuider-
zeeweg in Blokzijl. Twee jaar geleden moest 
hij vanwege de gezondheid verhuizen naar 
Nieuw Clarenberg. Johannes is geboren in 
1937. Hij kon goed leren. Ging werken op 
de boerderij van zijn vader. In zijn vrije tijd 
genoot hij van het kaarten en dammen. In 

1976 overleed vader Klaas Boes en drie 
jaar later moeder Doortje Boes Spans. 
Johannes kwam alleen te wonen. Maar hij 
werd enorm geholpen door broer Piet de 
buurman aan de Zuiderzeeweg. Daarbij 
kwam het dat zus Janny jarenlang dage-
lijks zorgde voor de maaltijden. Daarnaast 
hielp ze Johannes met de huishouding. Als 
we zondags vroeg de kerk inkwamen dan 
was Johannes Boes als een van de eerste 
gemeenteleden present. Hij had altijd wel 
wat te vertellen en had een brede belang-
stelling. Als buren in de kerk werden Ria en 
Cor Hofland vrienden. Nadat hij was geval-
len en uiteindelijk in Clarenberg terecht 
kwam- genoot Johannes van de bezoekjes 
van Ria en Cor en in het bijzonder de 
tochtjes op de duofiets met Cor. Tijdens de 
rouwdienst op 14 december 2019 hebben 
we nagedacht over de woorden van psalm 
139. ‘Heer u doorgrondt en kent mij…’
We missen Johannes in de kerk. We wen-
sen zijn familie en vrienden de troost toe 
van dhr God die ons kent en liefheeft.
Kerstreces Catechese
De laatste lessen catechese zijn geweest. 
Een prachtig najaar hebben we achter de 
rug, de meeste leerlingen hebben hard 
gewerkt en de docenten nog hard er 
aan het werk gezet. Ten slotte was er op 
zondag 15 december een heuse cateche-
sedienst, waarbij de catechisanten op bij-
zondere wijze het voortouw hebben geno-
men. In het nieuwe jaar hopen we weer te 
beginnen op maandag 6 januari in de Kapel. 
Allen zalige Kerstdagen en een gezegend 
Nieuw jaar.
Data bijeenkomsten gespreks- en Bij-
belkring in de Kapel. Tijdens verschillende 
bijeenkomsten willen we in het nieuwe jaar 
verschillende stukken uit de bijbel bestude-
ren en bespreken. De eerste bijeenkomst 
gaat het om Johannes 1:35-43. Di 14 jan: 
Jezus nodigt ons uit ; Di 28 jan: Jezus ziet 
ons aan; Di 4 feb: Jezus spreekt ons aan; 
Di 3 mrt: Jezus raakt ons aan; Di 17 mrt: 
Jezus geeft zichzelf voor ons; Di 31 mrt: 
De verborgen aanwezigheid van Jezus; Di 
21 april:  De stem van Jezus; Di 12 mei: Een 
brief van Jezus. Steeds van 19.30-21.00 uur 
in de Kapel in Sint Jansklooster. Iedereen is 
van harte welkom! Wat zou het mooi zijn 
als de Kapel te klein is! Inlichtingen kunt u 
krijgen bij de predikanten ds. H.J.H. Pap tel. 
0527-239504
Ten slotte,
Ontvangt allen een vriendelijke groet van-
uit de pastorie aan de Leeuwte. We wen-
sen u een zalig kerstfeest toe en een geze-
gend Nieuwjaar. Thea en Hendri Pap

Kerst:
Mensen voorzegden; 
engelen zongen: 
Eer zij de God van hemel en aard’. 
Hij is nu zelf naar ons gekomen. 
Onze redding was Hem dat waard. 

Diensten 22 december – 4e Advent. 
Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. 
W.J. Menkveld. Wanneperveen 11.00 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld – kerstfeest 
KND. In W’veen is er een extra collecte 
voor een doel van de KND.

Diensten 24 december – Kerstavond. 
Belt-Schutsloot 19.00 uur – Voorganger: 
dhr. H. Kamphuis, Emmeloord – m.m.v. 
Excelsior. De collecte is bestemd voor: 
Stichting Ambulance wens.
Wanneperveen 21.00 uur - Voorganger: ds. 
J. de Kok, Wilsum. De collecte is bestemd 
voor: SBHR. Zie onder.
Diensten 25 december – 1e Kerstdag. 
Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. 
A. van der Spek, Zwartsluis.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: 
ds. W.J. Menkveld – m.m.v. Comm nu met 
Sangh. In beide diensten is de extra collecte 
voor Kinderen in de Knel. Zie onder.
Dienst 26 december – 2e Kerstdag. Belt-
Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. 
Menkveld – Kerstfeest voor jong en oud 
met chocolademelk en wat lekkers. De col-
lecte is voor SBHR.
Diensten 29 december. Belt-Schutsloot 
09.30 uur – Voorganger: ds. H. de Kok-
Mellema, Wilsum. Wanneperveen 11.00 uur 
– Voorganger: ds. D. Wolters, Vollenhove.
Dienst 31 december – Oudjaarsdag. Belt-
Schutsloot 19.00 uur – Voorganger: ds. W.J. 
Menkveld. De extra collecte is de Einde-
jaarscollecte.
Diensten 5 januari 2020. Belt-Schutsloot 
11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld 
– Koffiedrinken vóór de dienst. Wanneper-
veen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menk-
veld. In beide diensten is de extra collecte 
voor de energiekosten.
Diensten 12 januari 2020. Belt-Schut-
sloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menk-
veld – Viering H.A. (staand)
Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In. Wan-
neperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. 
Menkveld – Viering H. A. In beide diensten is 
de avondmaalcollecte voor Flying Doctors. 
Zie onder.
Diensten 19 januari 2020. Belt-Schut-
sloot 11.00 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, 
Kampen. Wanneperveen 09.30 uur – Voor-
ganger: dhr. D. de Boer, Hattum – Jeugd/
zangdienst.
Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanne-
perveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst W’veen. 22/12 – 
mw. A. van Holten en fam. J. Minnema. 25/12 
– Bloemendienstcommissie
05/01 – mw. J. Doosje-v.d. Vegte en fam. J. 
Wink. 12/01 – Bloemendienstcommissie 
Diaconie collecte Stichting Breder-
wiede Helpt Roemenië: Op kerstavond 
24 december is zoals gebruikelijke in Wan-
neperveen de diaconiecollecte bestemd 
voor de SBHR, in Belt-Schutsloot zal dit 
zijn op 2e kerstdag tijdens het kinderkerst-
feest. Nog steeds gaan met enige regelmaat 
leden van deze stichting naar Roemenië , 
om daar de ingezamelde kleding en andere 
noodzakelijke spullen te brengen. Met uw 
gift kunnen we helpen in de onkosten die 
voor deze reizen gemaakt moeten worden. 
Namens de diaconie van harte bij u aanbe-
volen.
Diaconie collecte 1e kerstdag Wanne-
perveen/ Belt-Schutsloot.
Geef licht aan kinderen in Moldavië, Voor 
miljoenen kinderen op deze wereld is het 
elke dag donker. Ze moeten leven met oor-
log, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, 
het armste land van Europa. Veel mensen 
proberen werk te vinden in het buitenland 
en laten hun kinderen thuis achter. Kin-
deren in Moldavië zijn daarom vaak al op 
jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. De 
organisatie Bethania komt op voor deze 
kinderen. In twee opvangcentra krijgen 
kinderen naschoolse opvang, huiswerkbe-
geleiding en een goede maaltijd. De meeste 
kinderen die naar het centrum komen heb-
ben gedragsproblemen. Daarom biedt het 
centrum ook psychologische begeleiding en 
therapie. Bethania wil de kinderen een vei-
lige plek bieden, zorgen dat zij naar school 
blijven gaan en hun school succesvol kunnen 
afmaken. Met de opbrengst van deze col-
lecte wil Kerk in Actie kinderen in Molda-
vië een lichtpuntje bieden in hun donkere 
bestaan. Ook worden andere Kinderen in 

de knelprojecten gesteund. Geef in de col-
lecte of maak uw bijdrage over via NL 89 
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. ‘Opvang Moldavië’. Helpt u mee? Helpt 
u mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Hartelijk dank!
Doelcollecte diaconie in de maand 
januari voor het Leger des Heils:
“Het Leger des Heils helpt mensen zonder 
helper, mensen zoals Jaap. Omdat we gelo-
ven dat iedereen recht heeft op een eerlijke 
kans en een menswaardig bestaan. Het zal je 
maar gebeuren! Door iets wat je overkomt, 
(psychische) problemen, armoede, verslaving 
of botte pech ben je opeens alles kwijt en 
sta je er alleen voor. “Toen ik het echt niet 
meer zag zitten, was er hulp!” Wij bieden 
de allerzwaksten in onze samenleving hoop 
en helpen hen weer op eigen benen staan, 
zodat ze weer uitzicht hebben op een bete-
re toekomst. Daar hebben we jouw hulp 
bij nodig. Met jouw gift kunnen we mensen 
helpen die anders buiten de boot vallen. 
Samenleven doe je niet alleen. Help jij mee?”
We hebben als diaconie juist in januari 
voor het Leger des heils gekozen, omdat 
zij in de maand december ongelofelijk veel 
mensen voorzien van onderdak, kleding en 
eten. Laten we met elkaar zorgen voor een 
mooie opbrengst! Namens de diaconie van 
harte bij u aanbevolen.
Avondmaalscollecte 12-01-2020 Wan-
neperveen / Belt-Schutsloot: De bevolking 
in Afrika groeit razendsnel en er zijn te wei-
nig zorgverleners. Het tekort aan medisch 
personeel is zelfs de grootste bedreiging 
voor de gezondheid van mensen in Afrika. 
Daarom zorgt Amref Flying Doctors voor 
meer en betere Afrikaanse zorgverleners. 
Dit doen we door middel van bijscholing en 
trainingen, face-to-face, via het internet en 
de mobiele telefoon. Daarnaast pleiten we 
zowel in Afrika als internationaal voor meer 
investeringen in gezondheidszorg en speci-
fiek in zorgverleners, zodat ook de allerarm-
sten gebruik kunnen maken van goede zorg. 
Onze ambitie: Amref Flying Doctors werkt 
aan een gezond en sterk Afrika. Want wie 
gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen 
en ontsnappen aan armoede. Wij zijn de 
grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie 
en gaan uit van de kracht van de Afrikaanse 
bevolking zelf. Wij vragen aandacht voor 
het tekort aan medisch personeel in Afrika. 
Want het tekort heeft grote gevolgen. Men-
sen, voornamelijk jonge kinderen, overlijden 
aan ziektes die goed te voorkomen of te 
behandelen zijn, zoals diarree of longont-
steking. Hier moeten we iets aan doen! Wij 
willen de komende drie jaar één miljoen 
lokale zorgverleners opleiden! Namens de 
diaconie van harte bij u aanbevolen.
Bloemen. De bloemen uit de dienst van 
zondagmorgen 15 december in BS gingen 
met hartelijke groeten naar mw. W. de Jon-
ge-Klaver. In Wanneperveen gingen de bloe-
men met hartelijke felicitaties naar mw. K. 
ten Wolde-Manden en mw. Verwer-Brouwer. 
Beiden zijn jarig geweest. 
Verantwoording. De opbrengst van de 
collecte voor de kerstattenties was in Wan-
neperveen €67,80 en in BS €111,80. Tijdens 
het uitdelen van de attenties is door Janny 
Klaver 2x €10 ontvangen en door Hennie 
Klaver 2x €5. Via diaken G. Mondria is €10 
ontvangen voor de kindernevendienst.
Kerstnachtdienst Wanneperveen. U 
bent hierbij van harte uitgenodigd voor 
de Kerstnachtdienst in de kerk in Wanne-
perveen. De dienst is mede georganiseerd 
door de commissie bijzondere diensten en 
is op dinsdag 24 december van 21.00 tot 
ongeveer 22.15 uur. Het wordt een dienst 
die iets anders van opzet is dan anders. 
We lezen deze keer het hele kerstverhaal 
vanaf het moment dat de engel Gabriël 
naar Maria gaat om haar te vertellen dat 
ze zwanger zal worden en een zoon zal 
krijgen tot en met het moment dat Maria 
en Jozef, na hun vlucht naar Egypte, terug-
keren naar Israël. De Bijbelgedeelten wor-
den aan elkaar gepraat door Ds. J. de Kok 
uit Wilsum. Natuurlijk zingen we ook veel 
bekende kerstliederen en dat doen we met 

begeleiding van Jan Pieter van Eerde en 
Meine Lokken. Romely Logchies, u kent haar 
wellicht nog van de ouderendienst, zal een 
prachtig lied voor ons zingen. Voorafgaand 
aan de dienst is er samenzang vanaf 20.50 
uur. En voor wie wil is er vanaf 20.15 uur 
een hartelijke en sfeervolle ontvangst met 
Glühwein en warme chocolademelk. In de 
dienst is er ook speciale aandacht voor de 
kinderen, dus neem ze gerust mee. Al met al 
een dienst om naar uit te zien. We hopen u 
allemaal die avond te mogen ontmoeten.
Namens de commissie bijzondere diensten, 
Jacques Zomer
Jarige 80+ers januari: In januari vieren 
D.V. onderstaande gemeenteleden hun ver-
jaardag:
 2-1 mw. G. Knobbe-Aarten, 83 jaar. 11-1 
dhr. A. Oosterhof, 85 jaar. 12-1 dhr. A. Hoorn, 
87 jaar. 15-1 mw. W.F. Rodermond-de Niet, 
86 jaar. 22-1 dhr. M.A. Winters, 82 jaar. 26-1 
mw. H. Smit-Vos, 84 jaar. 27-1 dhr. M. Lok, 83 
jaar. 28-1 dhr. G.J. Klomp, 86 jaar. Wij wensen 
allen alvast een fijne dag toe.
Collectemunten BS: Maandag 6 januari 
zit ouderling kerkrentmeester G. Knobbe 
tussen 18.45 en 19.48 uur voor u klaar.
Namens de kerkenraad wens ik u/jullie allen 
gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen 
voor 2020, met een vriendelijke groet, Roe-
lie Lok-Lok.
In memoriam Trui Halfmouw
Geertruida de Jonge is geboren op 4 juli 
1926. Ze groeide op met haar oudere zus 
Hennie en nichtje Trui. (Nichtje Trui kwam 
in het gezin nadat haar eigen moeder 
kwam te overlijden.) Trui kon goed leren. 
Ze had geen enkele moeite met de psalm-
versjes die ze elke week moest leren. Ook 
de Heidelbergse Catechismus kon ze na 
40 jaar nog grotendeels opzeggen. Op de 
meisjesvereniging leerde ze vooral nuttige 
dingen, zoals wollen sokken breien. Voor 
de kleinkinderen had zij met Sinterklaas 
altijd wat in voorraad liggen. Ook de latere 
vrouwenvereniging HVG bracht veel gezel-
ligheid. Ze kon ook goed schaatsen en ging 
graag het ijs op. Net als veel jonge vrouwen 
uit het dorp vond ze werk in Zwartsluis in 
de huishouding en later in Giethoorn, waar 
ze Harm Halfmouw beter leerde kennen. 
In 1951 werden er trouwplannen gemaakt. 
Op vrijdag 13 juli was het zover. Een huis 
op de Belt was er niet. Wel aan de Zwarte-
meerweg bij Kraggenburg. Na ruim een jaar 
werd Arend geboren, en 3 jaar later Trijntje. 
Dirk is de enige die op de Belt is geboren. 
Door een ruil met bouwgrond in de fami-
lie kon een huis worden gebouwd waar zij 
samen bijna 50 jaar hebben gewoond. Harm 
overleed op 4 juli 2006. Het ging hen goed 
op het Oosteinde. Naast geluk was er ook 
verdriet. Het overlijden van Arend in 2001 
en het overlijden van schoondochter Koby 
in 2004. Trui was recht door zee; wist wat 
ze wilde zeggen en wanneer. Ze was zuinig, 
maar niet te! Op haar 48e leerde ze auto-
rijden. Ze genoot ervan. Lang heeft ze van 
haar woning aan de Belterweg 6 mogen 
genieten maar tenslotte ging dat niet meer. 
Eerst naar Reggersoord daarna naar het 
Anker in Meppel. Ze was er thuis, genoot 
ervan maar alles uit handen moeten geven 
viel haar zwaar. Op 6 december moest ze 
ten slotte alles uit handen geven. Maar dat 
deed ze vol vertrouwen in haar Heer en 
Heiland. Ze heeft zelf haar afscheidstekst 
gekozen uit Romeinen 14:8. Of we nu leven 
of sterven, we zijn altijd van dhr. Als speciaal 
lied voor de dienst gaf ze op; Ik wil zingen 
van mijn Heiland, van zijn liefde wonder-
groot die zichzelve gaf aan ’t kruishout en 
mijn redde van de dood. Met dit en andere 
liederen namen we afscheid op 12 decem-
ber in de kerk in Belt Schutsloot waarna ze 
begraven werd in Wanneperveen. Zo blijft 
een rijke troost achter voor Trijntje, Dirk, 
klein en achterkleinkinderen en allen die 
haar zullen missen.
Vanuit de Pastorie
Vorige week woensdag kwamen 85 men-
sen luisteren naar ds. Saleem Shalash. Niet 
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alleen gemeenteleden maar ook een flink 
aantal Israël vrienden uit de regio. We luis-
terden naar het opmerkelijke verhaal van 
ds. Shalash. Zijn Rooms Katholieke jeugd in 
een Arabisch gezin in Nazareth. Zijn afkeer 
van de kerk en zijn terugkeer na het onge-
lukkig overlijden van een vriendin en de 
vragen over de eeuwigheid die zich toen 
aan hem opdrongen. Zijn studie waarin hij 
Israël en het Oude Testament leerde ken-
nen en waarderen en de gemeente waar hij 
nu voorganger is en die hijzelf begon. Alle 
activiteiten die zijn gemeente ontplooit om 
mensen te bereiken met het evangelie en 
zijn dromen voor de toekomst. Zijn uitleg 
van de gelijkenis van de verloren zoon. 
Wie is de jongste zoon, wie de oudste? 
Een verhaal dat aan het denken zet en 
uitdaagt. Een verhaal dat zeker oproept 
om de verhouding tussen kerk en Israël te 
doordenken en aandringt om daar positie 
in te kiezen. Met advent zien we immers 
uit naar Jezus, geboren uit het joodse volk. 
Jezus, die we verwachten op de olijfberg in 
Jeruzalem? Jezus die zal zitten op de troon 
van David, de volken zal ontbieden in Jeru-
zalem. Advent, Hij komt!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 22 december: In deze dienst 
gaat da. Y. Riemersma-Beintema uit Heeren-
veen voor. Ouderling van dienst is Feikje 
Kloosterman en het orgel wordt bespeeld 
door dhr Riemersma. De deurcollecte is 
voor het onderhoudsfonds. De ontvangst 
is door Arjan Leemhuis en de bloemen 
worden bezorgd door Femke Sijbesma. De 
opname wordt rondgebracht door Benia 
Lenstra en de zorg voor de kinderen is in 
handen van Ummie en Charita. De ophaal-
dienst wordt verzorgd door Cor Sijbesma 
(0521-588093). Het lied voor de dienst is 
lied 454
Kerstavond 24 december 18.30 uur: 
Kerstfeest van de zondagsschool m.m.v. 
enkele leden van de ‘Woldklank’
Kerstnachtdienst 24 december 21.30 
uur in Blesdijke m.m.v. Crescendo uit Steg-
gerda: In deze dienst gaat onze eigen predi-
kant Gerrit van den Dool voor. Ouderling 
van dienst is Henry Bos. De deurcollecte is 
voor het orgelfonds. De ontvangst is door 
Rieta de Wagt. De ophaaldienst wordt ver-
zorgd door Geert Dedden (0521-522489). 
Het lied voor de dienst is lied 444 verzen 
1 t/m 4. U krijgt bij de ingang van de kerk 
een orde van dienst uitgereikt.
1ste Kerstdag 25 december m.m.v. pro-
jectkoor van gemeenteleden: In deze dienst 
gaat onze eigen predikant Gerrit van den 
Dool voor. Ouderling van dienst is Feikje 
Kloosterman en het orgel wordt bespeeld 
door Theun Hoen. De deurcollecte is voor 
Kinderen in de Knel. De ontvangst is door 
Ad Baars. De zorg voor de kinderen is in 
handen van Pieter. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Adrie Winters (0521-
588515). 
Zondag 29 december: In deze dienst 
gaat ds. G. de Fijter uit Kampen voor. 
Ouderling van dienst is Henry Bos en het 
orgel wordt bespeeld door Menno van der 
Vinne. De deurcollecte is voor het plaatse-

lijk kerkenwerk. De ontvangst is door Feik-
je Kloosterman en de bloemen worden 
bezorgd door Rosalie van Rouwendaal. De 
opname wordt rondgebracht door David 
Raggers en de zorg voor de kinderen is 
in handen van Gonnie. De ophaaldienst 
wordt verzorgd door David Raggers (0521-
589515). Het lied voor de dienst is lied 527
Oudjaarsavond 31 december 19.30: In 
deze dienst gaat onze eigen predikant Ger-
rit van den Dool voor. Ouderling van dienst 
is Henry Bos en de piano wordt eveneens 
bespeeld door Gerrit van den Dool. De 
deurcollecte is voor het plaatselijk pasto-
raat. De ontvangst is door Henry Bos. De 
ophaaldienst wordt verzorgd door Klaas 
Klarenberg (0521-589515). 
Zondag 5 januari 2020: In deze dienst 
gaat onze eigen predikant Gerrit van den 
Dool voor. Ouderling van dienst is Feikje 
Kloosterman en het orgel wordt bespeeld 
door Theun Hoen. De deurcollecte is voor 
het plaatselijk kerkenwerk. De ontvangst is 
door Henry Bos en de bloemen worden 
bezorgd door Benia Lenstra De opname 
wordt rondgebracht door de diaconie en 
de zorg voor de kinderen is in handen van 
Hildagard. De ophaaldienst wordt verzorgd 
door Gerrit Hop (0521-854343). Het lied 
voor de dienst is lied 527
Zondag 12 januari. In deze dienst gaat 
dominee M. Boersma uit Wapenveld voor. 
Ouderling van dienst is Henry Bos en het 
orgel wordt bespeeld door Menno van 
der Vinne. De deurcollecte is voor het 
plaatselijk pastoraat. De ontvangst is door 
Feikje Kloosterman en de bloemen worden 
bezorgd door Neeltsje Eppinga. De opname 
wordt rondgebracht door Geert Dedden 
en de zorg voor de kinderen is in handen 
van Neeltsje en Alisa. De ophaaldienst 
wordt verzorgd door Cor Sijbesma (0521-
588093). Het lied voor de dienst is lied 527
Zondag 19 januari: Er is deze zondag 
geen dienst in Willemsoord. Er wordt om 
10.00 uur een gezamenlijke oecumenische 
dienst gehouden in de Grote Kerk te Steen-
wijk. De voorganger is Pastoor T.L.M.M. van 
der Sman uit Hasselt. Deze dienst is ter 
afsluiting van de landelijke week van gebed. 
De ophaaldienst wordt verzorgd door 
Geert Dedden ( 0521-522589). We hopen 
elkaar allemaal in Steenwijk te begroeten.
Bij de diensten. De dienst van zondag 
29 december wordt opgenomen via Radio 
Centraal en is ’s avonds terug te luisteren 
om 19.00 uur via 105.0 Mhz
Zondag 5 januari is het de eerste zondag 
van het nieuwe jaar. Na de kerkdienst is er 
gelegenheid om elkaar een hand te schud-
den en goede wensen uit te spreken en 
willen we gezamenlijk koffie drinken in het 
lokaal van de kerk onder het genot van olie-
bollen en knijpertjes.
Kerstmarkt. We kijken terug op een 
geslaagde kerstmarkt. Dank aan iedereen 
die heeft meegewerkt om het mogelijk te 
maken: de vrijwilligers die de stands heb-
ben bemand en iedereen die prijzen heeft 
ingebracht voor de caviabak en het rad van 
avontuur.
Collecten. Diaconie: €26,17; Kerkrent-
meesters: €33,40, deurcollecte voor 
plaatselijk kerkenwerk €27,95. Voor de 
zendingsprojecten in India is een gift van 
€250,- binnengekomen. Allen hartelijk dank 
voor uw gaven. 
Bloemen. De bloemen zijn als groet en 
bemoediging bezorgd bij mw. Priscilla Schip-
per in de Pr. Frederikstraat.
Agenda. Dinsdag 7 januari is er ouder-
lingenberaad bij Gerrit van den Dool om 
20.00 uur in de pastorie. Dinsdag 14 janu-
ari is er kerkenraadsvergadering om 20.00 
uur in het lokaal van de kerk. Woensdag 15 
januari komt vrouwenvereniging Martha bij 
elkaar om 14.00 uur in het lokaal van de 
kerk. Mevrouw Minders uit De Baars komt 
vertellen over het leven als stads herderin.
Waar geloof het meest kost. “Bid voor 
ons.” Dat is vaak het eerste dat vervolgde 
christenen vragen. Zij kennen het belang van 
gebed uit eigen ervaring. Iedere week geef 
ik u een gebedspunt door: 

Pastor Abdallah zet zich met overgave in 
voor zijn land Syrië en zijn volk. Bidt u met 
hem mee dat alle activiteiten die de kerk 
initieert vrucht dragen?
Kopij GZ. Dit nummer is het laatste GZ 
van dit jaar. De kopij voor het volgende zon-
dagsblad kunt u inleveren tot uiterlijk zon-
dag 12 januari 12.00 uur bij ondergetekende 
of via kerk.willemsoord@hetnet.nl. 
Even stil staan Dagen van bezinning 
komen eraan, tijd om even stil te staan, 
overdenken en bezinnen, afsluiten of 
opnieuw beginnen. Wat te doen met wen-
sen en dromen of dingen die jou zijn over-
komen. Laat ze zijn voor wat ze zijn of laat 
ze achter, de ergste worden zachter, en de 
mooiste krijgen een plaats in je hart. Heb 
lief, bewonder en geniet, meer dan dit leven 
heb je niet.
Voor het nieuwe jaar wens ik u allen tijd om 
te genieten, rust om stil te staan bij mooie 
momenten en sterkte om tegenslagen te 
overwinnen.
Namens de kerkenraad een gezegende 
feestdagen en alle goeds voor het nieuwe 
jaar gewenst. Een hartelijke groet, Henry 
Bos ouderling-scriba
Van de predikant
Marius Noorloos. Onlangs was ik aan-
wezig bij een mini-symposium in het 
Dienstencentrum te Utrecht rondom de 
inmiddels 80-jarige Marius Noorloos. Hij 
was o.a. pionier-predikant in Lelystad. In 
mijn Wapenveldse jaren leerde ik hem ken-
nen toen hij missionair gemeentetoeruster 
werd voor de provincie Gelderland. Inne-
mend en onvermoeibaar maakte hij ons 
ervan bewust dat missionaire gemeente net 
zoiets is als groen gras. Een niet-missionaire 
gemeente is een demissionaire gemeente, 
pleegt hij te zeggen. In christen- en gemeen-
te-zijn gaat het om hart hebben voor dhr, 
hart voor elkaar en hart voor het werk van 
dhr in de wereld. Als kernwoorden die daar-
bij als ABC functioneren noemt hij Actie/
Activiteiten, Bezinning op de kern van gelo-
ven en kerk-zijn en Communicatie, de ont-
moeting van hart tot hart met God en met 
elkaar. De C gaat daarbij voorop. Persoonlijk 
en gezamenlijk bijbellezen speelt daarbij een 
vitale rol. Alleen langs die weg leven we bij 
de Bron en kunnen we als christenen groei-
en. Het minisymposium was naar aanleiding 
van zijn vierde boek met als titel ‘Vruchten 
bij de Bron’, waarin het gaat over ‘Geloven, 
hopen en vooral liefhebben’ als uitwerking 
van vruchtbaar bijbelgebruik. Een opmerking 
die bij me bleef hangen was: Je kunt niet 
zeggen dat vruchtbaar christen- (en voor-
ganger-) zijn mogelijk is zonder toegewijd 
bijbellezen, net zomin als je tegen iemand 
kunt zeggen dat hij maar een tijd niet moet 
eten of ademhalen. Mede daarom beginnen 
we onze kerkenraadsvergaderingen ook 
met tijd nemen voor gesprek naar aanlei-
ding van een bijbelgedeelte, met vragen als 
‘wat betekent je ontdekking in deze tekst 
voor je persoonlijk en voor ons gemeente-
zijn?’ Door zo’n persoonlijke uitwisseling 
en ontmoeting oefenen we ons in het ons 
richten op de kern, wat ten goede komt aan 
het vergaderen. Vele kerkenraden hebben al 
de ervaring opgedaan dat deze benadering, 
vanwege een gezamenlijke duidelijke Focus, 
leidt tot effectiever en korter vergaderen! 
Omdat je zo steeds beter gezond onder-
scheid leert maken tussen de grote Zaak en 
de minder belangrijke zaken.
Diensten. De kinderen zijn samen met de 
leiding van de Zondagsschool al druk bezig 
met de voorbereidingen voor het Kinder-
kerstfeest op Kerstavond. Gezien de jaarlijk-
se belangstelling daarvoor uit heel ons dorp 
is het altijd weer een prachtige mogelijkheid 
voor missionair gemeente-zijn. We zien 
ernaar uit! In de Kerstnachtdienst in het 
Karkien te Blesdijke zullen we de betekenis 
van Christus’ komst in de wereld belichten 
vanuit Psalm 2, de klassieke psalm voor de 
Kerstnacht. Oorspronkelijk zal deze psalm 
een plaats hebben gehad bij de installatie 
van een koning in Jeruzalem, die in vers 7 en 
8 zegt: ‘Het besluit van dhr wil ik bekendma-
ken. Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon, ik 

heb je vandaag verwekt. Vraag het Mij en ik 
geef je de volken in bezit…,’ Na de inleiden-
de Psalm 1 is de tweede het eigenlijke begin 
van het Psalmboek. Met de eerste woorden 
geeft Psalm 2 het psalmboek en de kerst-
nacht een buitengewoon actueel en urgent 
karakter: ‘Waartoe leidt het woeden van de 
volken, het rumoer van de naties? Tot niets’. 
Ik zou zeggen: dit is eigenlijk het meest pas-
sende kerstlied dat je kunt bedenken! Want 
het gaat daarin om de Messias die komt om 
de wereld te roepen tot de orde van Gods 
Koninkrijk van Liefde en Gerechtigheid. 
Stille nacht? Roerige nacht! 
Het is mooi dat de zanggroep die zal zin-
gen in de Kerstmorgendienst inmiddels een 
forse omvang heeft gekregen. Die zal ons 
ook helpen bij het zingen van het prach-
tige lied ‘In de nacht gekomen’ (lied 505). 
Er wordt hard gestudeerd voor een goed 
klinkend resultaat! Sjoukje Schelhaas zal 
met haar trompet de gemeentezang voor-
zien van een extra feestelijke glans. In deze 
dienst lezen we ditmaal niet over Maria, de 
engelen en de herders maar, uit Mattheüs 
1, over Jozef die als ‘zoon van David’ het 
vaderschap van het kind op zich neemt en 
het de naam Jezus geeft. Zo legt de evange-
list Mattheüs de komst van Israëls Messias 
uit vanuit profetische woorden in Jesaja 7, 
die we dan ook zullen lezen, en waar de 
naam ‘Immanuël’, ‘God met ons’, voor het 
eerst klinkt.
In de Oudejaarsavonddienst voltooien we 
de reeks over het Onze Vader met het 
overdenken van de woorden ‘Want van U 
is het koningschap, de kracht en de heerlijk-
heid, tot in eeuwigheid. Amen’. Deze afslui-
tende lofprijzing vinden we niet meer in de 
NBV-vertaling van Mattheüs’ versie van het 
Onze Vader (Matth. 6: 9-12). In de NBG-ver-
taling van 1951 stonden er vierkante haken 
omheen. Dat heeft en had als reden dat 
de lofprijzing later is toegevoegd, vanuit de 
joodse liturgische praktijk in de vroege kerk. 
Niettemin: wat is er passender dan het jaar 
met een belijdende lofprijzing af te sluiten, 
als motie van vertrouwen ook met het oog 
op het nieuwe jaar? Dat nieuwe jaar luiden 
we als gemeente in op zondag 5 januari. Vol-
gens traditie is er na de dienst ontmoeting 
met koffie, olliebollen en knijpertjes.
Nieuw voorlied. Na het Kerstfeest zal ons 
nieuwe lied vóór de dienst zijn Lied 527 ‘Uit 
uw hemel zonder grenzen’. Al is het ook al 
te vinden in het Liedboek van 1973, ik ver-
moed dat we er toch nog niet zo vertrouwd 
mee zijn. ‘Dit lied brengt het mysterie van de 
menswording zo heel dicht bij ons mense-
lijk bestaan, dat het – zonder zijn geheim te 
verliezen – toch tastbaar binnentreedt in de 
diepste realiteit van ons leven hier op aarde.’ 
Aldus een toelichting op de tekst. ‘De ingeto-
gen melodie lijkt een verklanking te zijn van 
het ‘tastend aan het licht komen’.’
Tot slot Na de nieuwjaarsdienst zullen mijn 
vrouw en ik een week vakantie hebben. In 
voorkomende gevallen kunt u zich wenden 
tot onze scriba.
Ik sluit af met een gebed van Frans Cromp-
hout:

Dat we onze dagen openhouden
voor wat ons
onverwacht kan overkomen:
een ontmoeting, een vaarwel,
ontroering om de schoonheid
van de mensen of de wereld,
een mens die troost komt vragen
of ons een ogenblik vrede schenkt.

Dat we onze dagen openhouden
voor wat nutteloos is:
gastvrijheid en welkom,
dankzeggen, stilte,
zomaar een woord

of een gebaar van goedheid.

Dat we onze dagen openhouden
voor God, ook als Hij uitblijft,
voor zijn spreken en voor zijn zwijgen,
voor de God over wie wij niet beschikken.

God, als we ons opsluiten in zelfvoldaanheid,
kom dan en verricht aan ons,
nog voor we het vragen
het wonder van een nieuwe geboorte.

Ik wens u en jou zinvolle, feestelijke dagen 
rondom Kerst en veel zegen voor het nieu-
we jaar!
Met een hartelijke groet, ds. Gerrit van den 
Dool

Bericht van de zondagsschool. We zijn 
al weer op weg naar kerst en druk aan het 
oefenen voor ons kerstfeest. Het kerstfeest is 
dinsdagavond 24 december om 18.30. Naast 
alle kinderen en leiding hebben we mede-
werking van de ‘Woldklank’. Wij willen u van 
harte uitnodigen. De komende zondagen 
staat in het portaal onze zondagsschoolbus 
voor de onkosten van het zondagsschool-
kerstfeest. Uw bijdrage wordt gewaardeerd. 
Groeten kinderen en leiding oppas en zon-
dagsschool. 
Kerkbalans 2020: Thema: “Geef voor je 
kerk”
Vrijwilligers: De Kerk is een vrijwilligersorga-
nisatie, dit betekent dat zij door vrijwilligers 
wordt aangestuurd en dat bijna al het uit-
voerende werk door vrijwilligers wordt ver-
richt. Dat gebeurt, in de meest letterlijke zin 
van dat woord: “Pro Deo”. Toch heeft iedere 
plaatselijke kerk met vaste uitgaven te maken. 
Vrijwel iedere gemeente heeft mensen in 
dienst, andere kosten zijn o.a. het onderhoud 
van de gebouwen, verwarming en verlichting. 
Dus ondanks het vele werk dat wordt ver-
richt door vele vrijwilligers, heeft de Kerk 
ook geld nodig om genoemde kosten te kun-
nen betalen.
Financiën van de Kerk: De Kerk in Neder-
land moet zich zelf bedruipen. Zij krijgt van 
niemand subsidie, dus ook niet van de Rijks-
overheid. De wekelijkse collecten en inkom-
sten uit onroerend goed vormen ongeveer 
15 á 20 pct. van de inkomsten die de kerken 
jaarlijks nodig hebben. Dus 80 á 85 pct. van 
de inkomsten moet door de leden zelf bijeen 
worden gebracht. Dat noemt men “Kerkba-
lans”, een persoonlijk beroep op de gemeen-
teleden met de vraag wat het hun waard is 
dat de kerk in de eigen woongemeenschap 
in stand blijft. 
Geef voor je kerk: Al eeuwenlang verbindt de 
kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan 
de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. 
Woorden van een leven lang verbinden. Daar 
waar steeds meer mensen aandacht en steun 
nodig hebben, strekken wij onze handen naar 
hen uit. De kerk is de plek waar God zich 
aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld 
waarin wij leven.
Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat 
dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor 
hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. 
Het geld dat U geeft aan Kerkbalans is een 
investering. Een investering in de kerk van nu 
en in de kerk van morgen. Een investering in 
uzelf en in de generaties die nog komen. 
Het is van groot belang dat er in ons dorp 
een kerkgemeenschap is. Een kerkgemeen-
schap die God dient en zorg heeft voor ons 
en onze medemens. Een kerk die verbindt 
om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. 
Daar gaat het om bij de actie Kerkbalans 
2020, die van 18 januari tot en met 3 februari 
wordt gehouden.
Geef voor verbinding, geef voor een kerk in 
balans. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.
Het college van kerkrentmeesters
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 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. 

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
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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)
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www.brouwertuk.nl
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!

skieën 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.
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20 zondag 15 december 2019

Lezers en adverteerders maken samen
het verschijnen van het Gezamenlijk
Zondagsblad fi nancieel mogelijk. 
Wij danken onze adverteerders voor 
het in ons gestelde vertrouwen en wij 
hopen dat onze lezers de weg naar hen 
inmiddels hebben gevonden.

Hartelijk 
        bedankt!

        

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

Verrassend creatief 
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Topic Creatieve Communicatie




