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2 5 7 9 10Dagen 
tellen

Vraag naar 
ambulant 
predikanten 
neemt toe

Geke's Tiental 
bijna veertig 
jaar

" De Bijbel 
is verassend 
en God is er 
altijd"

Wat legt de 
voorganger 
uit?

Institutionele eenheid onder 
christenen is vaak een brug 
te ver, maar daar moet wel 
om gebeden en aan gewerkt 
worden. Bij de ‘Week van 
gebed voor de eenheid’, van 
19 tot en met 26 januari, 
verdient één boek daarom in 
ieder geval aandacht: Spiri-
tuele oecumene.

Spirituele oecumene 
is een lijvige bundel artikelen, 
onder redactie van dr. Herman 
Speelman en dr. Klaas van der 
Zwaag. Speelman is wetenschap-
pelijk medewerker aan de Theo-
logische Universiteit Kampen en 
gastdocent aan de priester- en 
diakenopleiding van het bisdom 
Breda, Van der Zwaag is journalist 
kerk en religie bij het Reformato-
risch Dagblad en hoofdredacteur 
van Protestants Nederland. 

Slechts twee vrouwen
Voordat het boek verscheen, 
kreeg het al veel publiciteit. Nega-
tieve: van de meer dan vijftig 
auteurs - wetenschappers en ker-
kelijke ‘functionarissen’ - waren 
er slechts twee vrouw. Maar ik 
bepaal u liever bij de inhoud van 
de uitgave. U vindt om te beginnen 
artikelen over spirituele oecumene 
in algemene zin, vervolgens over 
liturgische, pastoraal-catechetische 
en historische thema’s en tenslotte 
over stromingen. De bijdragen 
worden voorafgegaan door een 
uitvoerige kerkhistorisch opge-
zette beschouwing van de redac-
teuren over spirituele oecumene 
en het verlangen naar eenheid en 
gevolgd door de nabeschouwing 
‘Perspectieven voor de toekomst’ 
van hun hand.

Persoonlijk getint
Spirituele oecumene is volgens de 
redacteuren niet bedoeld als een 
handboek spiritualiteit, ook niet 
als een conferentiebundel waarin 
vakgenoten hun onderzoeksre-
sultaten presenteren. Het is een 
bundel persoonlijk getinte bijdra-
gen van enthousiaste medegelovi-
gen. Al met al een zeer gevarieerd 
geheel, waarin de katholiciteit van 
de kerk prachtig in beeld komt. 
Wat komt als 
rode draad van 
de uitgave naar 
voren? Dat er bij 
alle geschilpunten 
in de oecumene 
(vooral over de 
kerk, het ambt en de eucharistie) 
sprake is van verlangen naar gees-
telijke verbondenheid van christe-
nen van allerlei denominaties. Het 
gaat er dan om elkaar vanuit het 
hart van het geloof te ontmoeten, 
waarbij kerk-zijn iets anders is dan 

kerkisme dat bepaald wordt door 
de grenzen van de kerk. Anders 
gezegd: het gaat om eenheid in 
verscheidenheid. 

Hiernamaals
Daar is niet mee gezegd dat de 
vraag naar zichtbare eenheid ver-
onachtzaamd wordt. Dat gevaar 
dreigt als al te gemakkelijk over 
‘oecumene van het hart’ of ‘kleine 
oecumene’ gesproken wordt. Dan 

raakt men snel in 
beperkt, afgeschei-
den vaarwater. 
Dan zijn de muren 
van de kerk hoog. 
Die kant willen de 
redacteuren juist 

niet uit. Volgens Speelman en Van 
der Zwaag moet de nadruk veel-
eer liggen op het eschatologische 
karakter van de spiritualiteit: het 
geloof in het hiernamaals is voor 
christenen essentieel. Ze vinden 
ook dat het om eucharistische 

spiritualiteit moet gaan, waarbij 
ze te rade gaan bij de oosterse 
orthodoxie: de geestelijke een-
heid beleven in het mysterie van 
de eucharistie zou de eucharistie 
tot een oecumenisch voorbeeld 
par excellence maken. Bij dat alles 
is een bedelaarsmentaliteit onont-
beerlijk. Om met Luther te spre-
ken: ‘Wij zijn (allemaal) bedelaars. 
Dat is waar.’

Institutionele eenheid is vaak een 
brug te ver. Maar daar moet 
wel om gebeden 
en aan gewerkt 
worden. Spiritu-
ele oecumene 
biedt inspira-
tie. 

Kerkzijn is iets anders dan kerkisme
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Nog geen abonnee?

Buitengewoon 
vriendelijk
DOOR DS. ARJEN VAN DER SPEK, 

ZWARTSLUIS

Dat is het thema van de komende 
week van gebed voor de eenheid 
van de gelovigen. Een paar maan-
den geleden bezochten we met een 
aantal collega’s de Liberaal Joodse 
gemeente in Amsterdam Zuid. Het 
was tijdens het Joodse Loofhut-
tenfeest; we werden buitengewoon 
vriendelijk ontvangen en rondge-
leid. Die vriendelijkheid werd ook 
zichtbaar in een recente reportage 
van Nieuwsuur. Elke keer als in 
deze synagoge vieringen worden 
gehouden, bewaken vier mare-
chaussees de ingang. En ook als 
Joodse kinderen op zondagochtend 
Hebreeuwse les krijgen, staan deze 
bewakers bij het hek. De huidige 
realiteit van bedreigingen van alles 
wat Joods is, maakt dat noodzake-
lijk. Tegenover de synagoge staat 
een ROC met veel Islamitische leer-
lingen. Veel van deze jongeren heb-
ben een beeld van Joodse mensen 
dat in de buurt komt van antise-
mitisme. Het zou voor de hand lig-
gen nog hogere hekken te bouwen 
dan er nu al staan, maar de joodse 
gemeenschap koos in overleg met 
het ROC voor een andere weg: die 
van ontmoeting. Vele duizenden 
Isalamitische jongeren zijn  inmid-
dels al te gast geweest in de syna-
goge en alle vooroordelen werden 
en worden daar besproken. Ze 
worden buitengewoon vriendelijk 
ontvangen om op die manier ver-
keerde beelden bij te stellen. Dat 
werkt twee kanten op want ook de 
Joodse gemeenschap krijgt daar-
door een ander beeld van de ROC-
jongeren. Niet een beetje vriende-
lijk, maar buitengewoon vriendelijk 
zijn en elkaar ontmoeten. Hoe 
bijzonder is dat? Laten we bidden 
voor onze Joodse broeders en zus-
ters dat ze gesterkt mogen worden 
om deze weg vast te houden.

Commentaar

 ‘Boeren, burgers, bouwers en 
buitenlui, eerlijk zullen we alles 
delen’. Hierover gaat ds. J. Her-
mes uit Schoonebeek meer ver-
tellen. Wat is een rechtvaardige 
verdeling? Wat heeft een mens 
nodig? Tijdens de welkomdienst 
begeleidt Gerwin van der plaats 
uit Kampen de samenzang op 
orgel en zal het Christelijk Man-
nenkoor Steenwijk zingen. 

Jongerenwerker Peter Poort 
spreekt tijdens deze jeugddienst 
over: Val niet in het zwembad. 
Wat je in het leven doet, bepaalt 
je richting. Dat betekent ook dat 
je soms bewust een andere rich-
ting kiest om te zorgen dat je niets 
overkomt. De band Sjem zal spe-
len: ingetogen ballads, stevige rocky 
popsongs en up-tempo-nummers 
met een bijbelse boodschap.

Het nieuwe jaar starten met 
een stevige én gezellige boost 
voor je huwelijk. Tijdens de Mar-
riage Course, zeven avonden, 
doen echtparen samen mee. 
Geen groepsgesprekken, maar 
met elkaar de diepte in. Elke 
avond begint met een heerlijk 
diner voor twee. Op https://bit.
ly/2tFUN8U is te zien hoe zo’n 
avond verloopt.

Menig kerkganger zal het niet 
zijn ontgaan: de week van 
gebed begint! In Daarlerveen en 
omstreken noemen ze het: bid-
den langs het kanaal. Want aan 
dat kanaal liggen plaatsen die 
samen een gebedsketen vormen: 
Daarlerveen, Vroomshoop, Vrie-
zenveen, Geerdijk, en Beerzer-
veld. Startschot is een speciale 
dienst met band. Zie ook p. 8.

Welkomdienst in 
Borger

Jeugddienst ‘Val niet 
in het zwembad!’

 Huwelijkscursus 
in Hasselt

Bidden langs het 
kanaal

Zondag 19 januari, 19.15 uur, Diever, Kruiskerk, Kruis-

straat 1a

Woensdag 22 januari, 19.00 uur, Hasselt, 
de Koningshof, www.leerhuiszwartewaterland.nl

Zondag 19 januari, 19.00 uur, Daarlerveen, De Schoof, 
Brugstraat 10, na afl oop koffi e, thee en ontmoeting

Zondag 19 januari, 19.00 uur (18.45 uur samenzang), 
Borger, Goede Herderkerk

Het gaat er om elkaar vanuit het hart van het geloof te ontmoeten, om eenheid in verscheidenheid. 

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

BIJ ALLE GESCHILPUNTEN IN DE 
OECUMENE IS ER SPRAKE IS VAN 
VERLANGEN NAAR GEESTELIJKE 

VERBONDENHEID VAN CHRISTENEN 
VAN ALLERLEI DENOMINATIES.



2 zondag 19 januari 2020 overdenking overdenking 

Psalm 90 wordt 
vaak bestempeld als de oude-
jaarspsalm. De psalm die gaat 
over het voorbijgaan van de tijd 
als een schaduw. 

Snel
Wij vliegen daarheen en merken 
dat in ons eigen bestaan. De tijd 
glipt je door de vingers, vandaag 
denk je dat het maandag is, maar 
het is al dinsdag. Dat gaat zo als 
alles goed gaat en het leven ver-
loopt volgens vaste patronen. 

Langzaam
Maar wat kan de tijd aan de ande-
re kant ook tergend langzaam 
gaan. Als je voor het verkeers-
licht staat te wachten en je moet 
ergens op tijd aanwezig zijn. En 
wat te denken van de langzaam 
kruipende tijd als je een uitslag in 
het ziekenhuis moet afwachten. 
Dat kan voor het gevoel een eeu-
wigheid duren. 
We hopen voor dit nieuwe jaar 
dat er ook weer tijd voor ons zal 
zijn, dat we mogen leven. En dat 
we ook beseffen dat de tijd die 
we krijgen een geschenk is uit 
Gods Hand. 

Klok
Op mijn oude Friese klok in mijn 
studeerkamer hangt een kleedje 
met aan weerszijden het woord 
uit Psalm 90 geborduurd: ‘Leer 
ons alzo onze dagen tellen dat wij 
een wijs hart bekomen.’ Seconde 
na seconde tikt de oude klok 
weg, van Kerst tot en met Pink-
steren en omgekeerd. Ik moet 
natuurlijk elke dag het gewicht 
omhoog trekken, zo niet, dan 
zwijgt hij. Ik blijf er dus actief bij 

betrokken om zo maar eens te 
zeggen. De klok houdt mij bij de 
tijd. 

Mozes laat ons in Psalm 90 de 
wijzers van de klok zien, niet om 
ons bang te maken dat het alle-
maal zo vergankelijk is en dat de 
tijd loopt als een haas, maar om 
ons de diepste essentie van ons 
leven te laten zien. Het tellen van 
de dagen betekent simpel dat we 
mogen weten dat elke dag een 
dag is die we uit genade mogen 
ontvangen. We hebben de tijd 
niet zelf in handen, gelukkig maar. 
Het is goed daar aan te denken in 

het begin van het nieuwe jaar. 

Grondslag
We plannen van alles en nog 
wat en daar is ook helemaal niks 
mis mee. Jacobus zegt daar in 
zijn kleine brief  
rake dingen, die 
lijkt mij, alles te 
maken hebben 
met de woor-
den uit Psalm 90. 
We plannen onder een bepaald 
beding, we zeggen erbij, zo de 
Here wil en wij mogen leven. Dat 
hoef je weliswaar niet voor op de 
tong te hebben maar het is wel 
de grondslag waarop een gelovig 
mens mag staan. Daarom spreken 
we over het nieuwe jaar 2020 
opnieuw als een jaar van onze 
Heer. Leer ons onze dagen tellen, 
dat wijsheid ons hart vervult. 

Diepe zin
Dat tellen heeft dus een diepe 
zin. Het is leven in het besef dat 
we in Gods handen zijn. Wijs-
heid in de Bijbel is niet een hoop 
geleerdheid, maar het geloof dat 

je elke dag in je 
leven mag weten 
dat er Eén is die 
je meetrekt in het 
soms zo bizarre 
avontuur van het 

leven. Dat geeft ook de nodige 
rust in het jachtige bestaan van 
onze tijd. Ik moet niet zo nodig, 
ik mag. 

Heil en zegen
En zo zegt Mozes aan het slot van 
deze Psalm of de Here het werk 
van onze handen bevestigen wil. 
Zo kun je gerust het nieuwe jaar 
in. Veel Heil en zegen! 

Leer ons zo onze dagen tel-
len dat wijsheid ons hart ver-
vuld. Psalm 90 vers 12

HET TELLEN VAN DE DAGEN BETEKENT 
SIMPEL DAT WE MOGEN WETEN DAT 

ELKE DAG EEN DAG IS DIE WE UIT 
GENADE MOGEN ONTVANGEN.

Welkomdienst Assen
De Jozefkerk houdt haar eerste 
Welkomdienst van dit jaar. Het 
thema luidt: ‘Geloven in zingen’. 
Voorganger is ds. Gardenier 
uit Appingedam. Christelijk 
Mannenkoor Assen, onder 
leiding van Bert Duijst, verleent 
muzikale medewerking. Organist 
Harm Hoeve zal de samenzang 
begeleiden. Deze dienst is 
uitermate geschikt om iemand 
mee te nemen die niet vaak naar 
de kerk gaat. Van harte welkom!

Zondag 26 januari, 19.00 uur (18.45 uur samenzang), 
Assen, Jozefkerk, Collardslaan 2A

Namen lezen joodse 
slachto� ers
In het Etty Hillesum Centrum 
worden 400 namen opgelezen van 
joodse slachtoffers uit Deventer. 
Dit gebeurt in navolging 
van Herinneringscentrum 
Westerbork, waar elke vijf jaar 
alle namen klinken van de meer 
dan 102.000 weggevoerde en 
omgekomen joden, Roma en 
Sinti. Meer dan 20 Deventenaren, 
waaronder burgemeester 
Ron König, scholieren en 
betrokkenen zullen de namen 
lezen. Tegelijkertijd wordt - als 
dat mogelijk is - de bijbehorende 
foto getoond. Het Jiddisch koor 
Lechayim uit Deventer zingt 
enkele liederen.

Maandag 27 januari, 19.30-21.30 uur; Deventer, Etty 
Hillesum Centrum, Roggestraat 3 

Dwight naar 
BOOST!
Het BOOST Gospel Festival heeft 
de naam van de eerste artiest 
bekendgemaakt die in 2020 naar 
Den Ham zal komen: Dwight 
Dissels. Dwight brak in 2017 
door in ‘The Voice of Holland’ en 
speelde ook de hoofdrol in ‘the 
Passion’. Dit jaar is het alweer de 
vierde editie van BOOST. Het 
festival voorziet in de groeiende 
behoefte naar laagdrempeligheid 
en meer onderlinge verbinding 
onder christenen en 
geïnteresseerden. 

Maandag 1 juni, Boost is online te volgen via Facebook, 
Instagram en op www.boostgospelfestival.nl

Dagen tellen
Drenthe

Oscar Lohuis over 
terugkeer beloofde 
land
Dominee Oscar Lohuis, vroeger 
verbonden aan de baptistenge-
meenten in Meppel en Emme-
loord, werkt tegenwoordig als 
rondreizend prediker, evangelist 
en bijbelleraar. In Dedemsvaart 
zal hij spreken over het thema: de 
terugkeer van de Joden naar het 
Beloofde Land. Lohuis zegt hier-
over: “De tijd waarin wij nu - als 
Kerk van Jezus Christus - leven, 
vraagt om een serieuze over-
denking van de plaats van Israël 
in Gods reddingsplan voor deze 
wereld.”

Donderdag 23 januari, 19.30 – 21.30 uur, Dedemsvaart, 
De Fontein, Hoofdvaart 7, gratis (collecte) 

DOOR DS. TAMMO 

OLDENHUIS, 

COEVORDEN

We hopen voor dit nieuwe jaar dat er tijd voor ons zal zijn om te leven. En dat we bese� en 
dat de tijd die we krijgen een geschenk is uit Gods Hand. 

En toen was het 
zomaar 2020. Is er veel ver-
anderd? Ik denk het niet. Veel 
mensen waren boos en blijven 
boos. Boeren en bouwers, van-
wege stikstofuitstoot en PFAS, 
onderwijzend personeel en wer-
kers in de gezondheidzorg zijn 
boos op de politiek en willen 
waardering uitgedrukt in geld. 

Oppositieleiders zijn voortdu-
rend boos op de regering, bur-
gers in Duindorp waren boos 
op de burgermeester omdat 
hij hun Nieuwjaarfeestje ver-
stierde. Ook tijdens de afge-
lopen jaarwisseling werden 
politie en brandweer bekogeld 
met vuurwerk en stenen door 
opgefokte, volgetankte boze 
mensen. Nog meer boosheid: 

op nieuwe Nederlanders, op de 
scheidsrechter, op de trainer, op 
je baas. Iedereen kan wel een 
reden vinden om ergens boos 
op en om te zijn. Natuurlijk 
ben je boos als je ten onrechte 
als fraudeur wordt aangemerkt 
door de Belastingdienst. Zo 
kun je boos zijn op de kerk, op 
God, als de hemel weer eens 
van koper lijkt te zijn. Boos en 
machteloos als je relatie op de 
klippen is gelopen. 

Boosheid wordt voor een deel 
gevoed door bezorgdheid en 
angst en wan-
trouwen. Kan ik 
mijn hypotheek 
straks nog beta-
len? Hoe moet 
het nu verder 
met mijn bedrijf? 
Een boer heeft geen job; het is 
een zijnswijze. In het Fries heeft 
het woord  ‘pleats’ een veel die-

pere lading dan alleen ‘boerde-
rij’. De pleats staat in een soms 
lange keten van generaties. Die 
keten hak je niet zo maar door. 
Welke wereld laat ik achter 
voor mijn kinderen en kleinkin-
deren? Bij veel mensen leeft er 
de oprechte angst dat de aarde 
naar de knoppen gaat. 

Zonder de zorg van mensen ook 
maar enigszins te willen bagatel-
liseren zou ik toch een kleine 
nuance willen plaatsen: moet 
alles maakbaar zijn? Accepte-
ren we nog ergens ‘nee’ voor? 

Hebben we nog 
begrip voor men-
selijke fouten? 
Is onze gezond-
heidszorg niet 
de beste van de 
wereld? Leven 

we, in veel op zichten, niet in 
een goed land? 
Je kunt op verschillende manie-

ren uiting geven aan je boosheid 
door individuele en of gecoör-
dineerde acties, door blokkades 
en, helaas, soms gewoon door  
regelrechte uitingen van wet-
teloosheid. Maar ook door ver-
gelijking. Zo vergeleek een boe-
renvoorman de behandeling van 
de boeren met die van de Joden 
in de Tweede Wereldoorlog 
onder het mom van soms moet 
je grote woorden gebruiken om 
iets duidelijk te maken.

We staan aan het begin van een 
nieuw decennium. Goed om je 
te bezinnen en je af te vragen: 
waar kan ik daadwerkelijk iets 
aan doen, wat moet ik accepte-
ren en hoe krijg ik het onder-
scheid en de wijsheid om het 
verschil tussen die twee te kun-
nen zien? Wat is echt, wat is 
nep? Wat snijdt hout? En laten 
we de échte grote woorden 
bewaren voor Hem, van wie 
wordt gezegd dat Hij de werke-
lijkheid is. (Kol.2:17).

Boos en bezorgd
polderpraat

DOOR DS. 

GERHARD HEERINGA, 

SWIFTERBANT

WAAR KAN IK DAADWERKELIJK IETS 
AAN DOEN, WAT MOET IK ACCEPTEREN 
EN HOE KRIJG IK HET ONDERSCHEID 
EN DE WIJSHEID OM HET VERSCHIL 

TUSSEN DIE TWEE TE KUNNEN ZIEN?   
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 19 jan.: 10.00 GK 
ds. W. Hordijk-v/d Zwaag, Aal-
den. Organist:  Mans Kuiper. 
Oppas: aanwezig. Collecte: 
kerk.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 19 jan.: 10.00 ds. 
D. Kits. Organist: Nico Meilof. 
Paaskaars aansteken: Maria 
Koning. Collecten: 1. Missio-
nair Werk. 2. Kerk. Bij de uit-
gang: beheer. Knd.: Cecile Njagi. 
Oppas: indien nodig aanwezig
Wel en wee. Mw. L. Groenink-
Middelbos, H.P. Sickensstr. 24, 
viel 20 dec. met haar fi ets en liep 
daarbij een hersenkneuzing op. 
Na een nacht in het ziekenhuis 
kon zij naar huis en zal een tijd 
rust in acht moeten nemen om 
goed te herstellen. We wensen 
haar veel sterkte toe!
Hartelijk dank voor alle goede 
kerst- en nieuwjaarswensen die 
we uit de gemeente mochten 
ontvangen. We wensen u allen 
ook veel heil en zegen toe in het 
jaar onzes Heren 2020. Ds. Gert 
Wybe van der Werff en Ds. 
Diete Kits.
Jarig. 13-01: dhr. J. Hoogeveen, 
Kanaalweg 98, 9422 BH Smilde: 
85 jaar.
16-01: mw. A. Hopman-Koops, 
Witterweg 3, 9421 PE: 79 jaar.
19-01: mw. T. Bouman-van 
Strien, Zonnedauw 31, 9421 NS: 
77 jaar.
Jubileum. Dhr. A. Snippe en 
mw. T. Snippe-Daling, H.P. Sic-
kensstr. 30, 9421 PM die op 13 
jan. 25 jaar zijn getrouwd. Wij 
wensen u allen een fi jne dag en 
Gods zegen voor de toekomst!
Beste mensen. Weer op ver-
zoek een stukje wel en wee. 
Een nieuw jaar heeft zich aan-
gekondigd. We weten niet hoe 
deze zal verlopen. En dat is soms 
maar goed ook. In het afgelopen 
jaar zijn er veel mooie dingen 
gebeurd maar ook gebeurden 
er dingen waar ik geen grip op 
had. Mijn zicht is achteruitgegaan 
het afgelopen jaar, de fl ikkering 
die ik de hele dag zie is erger 
geworden en dat maakt me soms 
onrustig, maar mijn energie is 
er nog steeds. Toch zal ik beter 
op mezelf moeten passen en het 
soms nog rustiger aan moeten 
doen. Dat is niet anders. Ver-
velend is dat er niets aan me te 
zien is terwijl er wel degelijk iets 
in mijn hoofd gebeurd is. Maar 
de mooie dingen houden me 
ook op de been: er is een fi jne 
vriendschap ontstaan, we hebben 
veel mensen om ons heen die 
erg lief voor ons zijn en zo zijn er 
nog veel meer dingen te noemen. 
Voor het komende jaar wens ik 

jullie een heel goed, gezond en 
liefdevol jaar toe en we komen 
elkaar vast weer tegen in het 
dorp of in de kerk. Hartelijke 
groet, Géke van Sleen.
Bloemengroet. De bloemen 
over de maand dec. 2019 zijn 
met een groet en bemoediging 
namens de gemeente gegaan 
naar: 01-12: mw. K. Speelman-
ten Cate in Anholt; 08-12: mw. 
Gré Suurd-van Sleen, Rozenstr. 
1; 15-12: mw. A. Snippe-Olijve, 
Pr. Beatrixstr. 9/19, Smilde; mw. 
S. Deelstra-van der Laan, Pr. 
Beatrixstraat 9/11, Smilde; 22-12: 
fam. J. de Boer, Witterzomer 
18a, Assen; 29-12: mw. W. Kie-
wiet-Haveman, Ds. L. Dijkstrastr. 
4; 31-12: mw. J. Tamming-Klaas-
sens, Boerheem 42. Mocht u/
jij denken hij/zij heeft ook een 
bloemetje en aandacht van de 
kerk nodig geef dit dan a.u.b. 
door. Samen zijn we gemeente 
van Bovensmilde en hebben we 
elkaar nodig. Ik wens alle lezers 
van het kerkblad veel heil en 
zegen toe voor het nieuwe jaar. 
Gré Suurd.
Vrouwenver. H.V.G.–Draagt 
Elkanders Lasten. Op 22 jan. 
om 19.45 uur komen we samen 
in het gebouw achter de Water-
staatskerk.

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 19 jan.: GK 10.00 
ds. H. Nagelhout. Organist: 
Jan Kamphuis. Oppas: fam. van 
Voorst. Bloemendienst: mw. A. 
Faken.

EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 19 jan.: RK-kerk 
10.00 ds. A. Elten, Nieuw-
Weerdinge. WEK-dienst. Auto-
dienst: dhr. B. Baptist: mw. Hui-
zing en fam. Potze.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 19 jan.: 11.00 
ds. B. Breunesse. Doopdienst. 
Kaars aansteken: Julian Strij-
ker. O.v.d.: Henk Stevens. 
Organist: Harmke Elders. 
Oppas: Linda Schipper en Hylke 
Luimstra. Collecten: 1. PK Mis-
sionair Een goed verhaal. 2. Bloe-
men. 3. Jaarproject Diaconie. 
Bloemengroet: fam. F. Elders. 
Autodienst: fam. L. Lunshof 
(0528-321213). Na de dienst is er 
koffi edrinken in Pluspunt.
Jarig. 22 jan.: mw. A. Stuut, Pan-
dijk 4, 7861 TE Oosterhesselen: 
76 jaar. Van harte gefeliciteerd, 
een fi jne dag en Gods zegen toe-
gewenst voor het nieuwe levens-
jaar.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Vel-
zing-Hessels, Noorderkeerkring 
6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel. 
0591-312007
Kerkdienst 19 jan.: 9.30 mw. 
drs. J. Maatjes. O.v.d.: mw. M. 
Ellen Wessels. Organist: Bert 
v/d Klis. Collecten: 1. Pasto-

raat. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
onderhoud gebouwen. Wel-
komstcie.: J. Bartelds.

KLAZIENAVEEN-noord
Kerkdienst 19 jan.: 10.00 ds. 
Dekker. H.A. Organist: Wessel 
Voorn. O.v.d.: Mia. Welkom: 
Alie de Bruin. Beamer: Riet.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, 
dhr. A. Meijering, Middenweg 78, 
7844 KX Veenoord, tel. 0591-
551346
Kerkdienst 19 jan.: 10.00 ds E. 
Wisselink. Organist: mw. Willy 
Misker. Collecten: diaconie. 
Uitgangscollecte: Zuiderkerkge-
meente. Autodienst: mw. M. 
Meijer en mw. Jakobs: dhr. C. 
Flokstra; mw. G. Horstman en 
mw. Groothuis: fam. J. Lanjouw. 
Lector: Tom van Sloten. O.v.d.: 
Albert Meijering. Bloemen: mw. 
Winkel. Koster: T. van Sloten. 
Koffi e: Willem en Evelien Meul-
man. Ontvangst en Nieuws-
brief: Jan en Lineke Hilberts/

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 19 jan.: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Jumelet, Erica. Er 
is jeugdkerk in De Rank. Collec-
ten: 1. Missionair Werk PKN. 2. 
Kerk. Knd.: alle groepen. Auto-
dienst: J. Reinink en A. Hajes. 
Oppas: Wouter Kloosterman. 
Bloemengroet: fam. P. Hoge-
veen.
De kopij voor De Zandloper 
moet 20 jan. weer ingeleverd 
zijn.
Stamppotbuffet. Op 31 jan. 
organiseert de Diaconie/ZWO 
weer een stamppotbuffet voor 
de hele gemeente. U bent van 
harte welkom. In de hal van de 
kerk en de Rank liggen lijsten 
waar u uw naam op kunt zetten 
als u mee wilt eten. We willen 
graag weten op hoeveel mensen 
we kunnen rekenen. Wilt u een 
lekkere stamppot bereiden? Laat 
het dan even weten aan een van 
de diakenen.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdienst 19 jan.: 9.30 uur 
Ds. L. Kramer, Emmeloord. 
15.00 ds. T. Oldenhuis, Coevor-
den. Organisten: dhr. L. v/d 
Schootbrugge en dhr. R. Roelofs 
Knd.: Dianne Seigers (1, 2) en 
Wilma Bosch (5, 6). Tnd.: Bert 
Dubbink (7, 8). Oppas: Marlous 
Heukels, Géranda Kamphuis en 
Anne-Will Plaggenmars. Collec-
ten: missionair en onderhoud. 
Bloemen bezorgen: Alie Reimink.
Wij feliciteren: 7 jan.: mw. G. 
Heuver-van der Male, Gozem 
Gritterstr. 74: 77 jaar.
‘Van al Uw goedheid wil ik blijven 
zingen; tienduizend redenen tot 
dankbaarheid’. Opw.733

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 19 jan.: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. J. Zon-
dag. O.v.d.: Han van der Haar. 

Organist: Nico Aalberts. 
Lector: Judith van Kesteren. 
Koster: Henk Zomer. De Fon-
tein 19.00 ds. K. van Staveren. 
O.v.d.: Maaike Hiemstra. Orga-
nist: Fredy Bruins. Koster: Else 
de Ronde. Collecten: PKW. Bij 
de uitgang: diaconie. Kinderkerk: 
groep 1 t/m 8. Oppas: Natascha 
Remmers en Irene van Staveren.
Van Dedem Marke: 18 jan. ds. 
J. Zondag. Organist: ds. W. Vis-
scher.
Zieken. Hospice Familie Assen-
huis, Baron van Dedemlaan 2, 
7701 HT Dedemsvaart: mw. B. 
Meijer-Stroomberg, De Tjalk 31, 
Clara Feyoena Heem, Rheezer-
weg 73, 7771 TD Hardenberg: 
mw. Dekker-Michel, Stegerensal-
lee 26, unit 4, k. 2; mw. G. Wol-
bink-Steen, Schuttevaer 67 afd.: 
De Esch.
De Westerdok, Haven Noord-
zijde 45, 7607 EH Almelo: mw. I. 
Aalbers, Schubertstr. 6, 1e ver-
dieping, afd. ouderen.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, 
Jan Weitkamplaan 4a 7772 SE 
Hardenberg: mw. Swankhuisen, 
Schuttevaer 76, mw. Oosterhuis, 
Mr. Zacharias Tijllaan 35.
De Nieuwe Wever, De Kalande-
rij 21, 7776 XW  Slagharen: dhr. 
G. van Keulen, Zwierstr. 20.
Isala, Dokter van Heesweg 2, 
8025 AB Zwolle, Postbus 10400, 
8000 GK Zwolle: dhr. Muller, 
Markt 20.
Activiteiten. 22 jan. 19.45 uur 
Nieuwjaarsbegroeting De Door-
gang (De Fontein).
23 jan. 9.45 uur Bijbelkring (con-
sistorie van Dedemkerk) 19.30 
uur cie. Ke rk en Israël (De Fon-
tein) studieavond met ds. Oscar 
Lohuis over: ‘Plaats van Israël in 
Gods heilsplan & terugkeer van 
Joden naar Israël’. Eeuwenlang 
heeft de vervangingstheologie 
gedomineerd, Voor Israël in het 
Oude Testament werd ‘de kerk’ 
gelezen. We zien nu dat God 
zijn volk niet verstoten heeft 
maar hen terugbrengt naar Zijn 
land. Op veel plaatsen in de Bij-
bel komen we teksten tegen die 
spreken van het opnieuw verza-
melen van het volk van Israël in 
het land dat aan hen beloofd is. 
Welke rol mogen wij daarin spe-
len? Info: Gerbrig Arends (06 53 
87 28 70) toegang gratis.
Week van gebed. Vanaf 19 
januari wordt er in onze regio 
de jaarlijkse Week van Gebed 
gehouden met dagelijkse gebeds-
bijeenkomsten. 20 jan. in het 
Vechtdalcollege, 21 jan. in de 
Immanuelkerk, 22 jan. in de 
Lichtbron in Balkbrug, 24 jan. in 
het witte kerkje in Balkbrug. Alle 
bijeenkomsten duren van 20.00-
21.00 uur.
Sirkelslag. Ben jij tussen de 12 
en 16 jaar oud? Meld je dan nu 
aan voor Sirkelslag Young. Dit 
is een spannend en interactief 
spel tussen jeugdgroepen uit 
heel Nederland. Je speelt het 
spel op vrijdagavond 7 febr. in de 
Meule en je speelt online tegen 
honderden andere groepen uit 
heel Nederland. De avond begint 
om 19.30 uur, zorg dat je er 
dan bent! Het belooft weer een 
gezellige avond te worden. Aan-

melden kan tot maandag 3 febr. 
bij Jorien Beunk: jbeunk@pkn-
dedemsvaart.nl

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Pren-
ger, De Mute 61, 7683XT Den 
Ham, tel. 0546-671747, gpren-
ger@caiway.nl
Kerkdiensten 19 jan.: 10.00 
da. G. Rohaan-v/d Kamp, Ber-
gentheim. O.v.d.: groep A. 
Knd.: peuters: Gerja Hemmink 
en Henriëtte Bouwhuis; groep 
1 t/m 8. Oppas: zaal 6: Annely 
Boers, Riëtte Stokreef, Mirja 
Oldegbers en Ellis Huisken. Col-
lecten: 1. Jeugdwerk. 2. Alg. 
Kerkelijke Arbeid. Deurcollecte: 
kerk. Koffi edrinken na de dienst. 
Koffi eschenken: Freek en 
Willy van Laar. GK 19.00 ds. R. 
van Hornsveld. Jeugddienst.
Overleden. 25-12-2019: Lefert 
Sluijer, 09-04-1941, 78 jaar, 
Ommerweg 57. Den Ham, Wijk 
7.
30-12-2019: Pieter Frans Vis-
scher, 12-03-1940, 79 jaar, Daar-
leseweg 32, Den Ham, wijk 105-
01-2020.
Mannes Binnenmars, 06-03-1941, 
78 jaar, Slenke 5, Den Ham.
Dankbetuigingen. Bedankt 
lieve mensen voor de vele feli-
citaties, in welke vorm dan ook, 
voor ons 40-jarig huwelijk. Het 
was overweldigend. Herman en 
Dini Jansen.
Lieve mensen, bedankt voor al 
uw goede wensen, kaarten, bloe-
men en bezoek, gekregen bij 
ons 50-jarig huwelijk. Hartelijke 
groet, Henk en Gerda Veldhuis.
Graag wil ik iedereen hartelijk 
bedanken voor de bezoeken aan 
mij, voor de kaarten voor mijn 
80e verjaardag en de kerst en 
alle andere vormen van belang-
stelling in het afgelopen jaar. 
Dit doet mij erg goed! Groe-
ten, door Geurkink-Rengelink, 
H. Mulertstr. 22-004, 7731 CL 
Ommen.

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Ols-
man, Vechtvoorde 5, 7772 VA 
Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum. Op 4 januari over-
leed Jansje Knol-Bosch, op de 
leeftijd van 92 jaar. Ze woonde in 
het Vechtdalhuis aan de Tromp-
straat. Eerder woonde ze aan de 
Burg. Schuitestraat. Ze was sinds 
21 februari 2001 weduwe van 
Johan Knol. De afscheidsdienst is 
afgelopen vrijdag gehouden in de 
Höftekerk, waarna de begrafe-
nis plaats vond op de Larikshof. 
Wij leven mee met haar zoon en 
schoondochter, kleinkinderen, 
familie en nabestaanden.
Zieken. Dhr. Emo Smid (Water-
lelie) ging van het RZZ naar de 
revalidatieafd. in het Clara Fey-
oena Heem.
We leven mee met dhr. W. 
Eggengoor (Vinkenstraat) die 
kreeg te horen dat hij ernstig 
ziek is.
Mw. A. Tijs-de Bruijn, K Door-
manlaan 20, is nog in Aleida 
Cramer, Meindert van der Thij-
nensingel 1, 7741 GB Coevorden 
(k. 3). 
Voor onze leden tussen Vecht 
en Oelenveer (CN-01, 02, 03 
en 04) is er op 22 jan. een wijk-
avond in het Uilenest. U krijgt 
hiervoor een uitnodiging met 
meer informatie.
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Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland, worden wekelijks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelijk leven in de 
eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zijn geen kosten verbonden. Alleen 
digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte is. 
Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

Drenthe

ren uiting geven aan je boosheid 
door individuele en of gecoör-
dineerde acties, door blokkades 
en, helaas, soms gewoon door  
regelrechte uitingen van wet-
teloosheid. Maar ook door ver-
gelijking. Zo vergeleek een boe-
renvoorman de behandeling van 
de boeren met die van de Joden 
in de Tweede Wereldoorlog 
onder het mom van soms moet 
je grote woorden gebruiken om 
iets duidelijk te maken.

We staan aan het begin van een 
nieuw decennium. Goed om je 
te bezinnen en je af te vragen: 
waar kan ik daadwerkelijk iets 
aan doen, wat moet ik accepte-
ren en hoe krijg ik het onder-
scheid en de wijsheid om het 
verschil tussen die twee te kun-
nen zien? Wat is echt, wat is 
nep? Wat snijdt hout? En laten 
we de échte grote woorden 
bewaren voor Hem, van wie 
wordt gezegd dat Hij de werke-
lijkheid is. (Kol.2:17).

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

GOSPELCONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?

Overijssel
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De wijken Centrum Noord en 
Zuid gaan vanaf vandaag als één 
wijk verder, de wijkgemeente 
Centrum. Om dat offi ciële feit 
te onderstrepen zal na de kerk-
dienst bij de koffi e iets lekkers 
getrakteerd worden én we gaan 
na de dienst de plaatselijke rege-
ling van onze nieuwe wijk onder-
tekenen. Dus allen hartelijk wel-
kom niet alleen in de dienst maar 
ook daarna in De Schakel!
Mw. Mensonides (Badhuisplein 
30) hoopt 16 jan. 85 jaar te wor-
den Blij en verrast voor de bloe-
men uit de kerk, die ik mocht 
ontvangen voor mijn verjaardag. 
Hartelijk dank, mw. Steunenberg.
Wijk Baalder. Op 21 jan. is er 
weer ’Eetcafe’ in de Boerderij in 
Baalder. Geef je op om gezellig 
samen met anderen een maaltijd 
te gebruiken. Kosten: Niets! Een 
vrij gift mag altijd. Opgave met 
je naam en het aantal personen 
die je meeneemt kan vanaf 16 
jan. per telefoon of whatsapp op: 
06-33479569 of via eetcafebaal-
der@gmail.com
Wijk Radewijk. Zieken. Mw. J. 
Ekkelenkamp-Nijman (Westein-

digerdijk 20) verblijft op de reva-
lidatieafd. in het Clara Feyoena 
Heem.
Op de 1e zondag van 2020 
werden wij verrast met de bloe-
men uit De Opgang, bedankt. 
Hilko en Gera Klinge
Ouderenmiddag. Op 14 jan. 
komen we bij elkaar om 14.00 
uur in De Heugte. Wij gaan 
bingo spelen onder het genot van 
een hapje en drankje.
Voorbereiding Kerkbalans 
2020 in volle gang! De voorbe-
reidingen voor de actie Kerkba-
lans zijn weer in volle gang. Tus-
sen 13 en 20 jan. ontvangt u een 
brief of e-mail met het verzoek 
om bij te dragen.  Het bijbeho-
rende formulier met de toezeg-
ging wordt in de week daarna 
weer bij u opgehaald of u kunt 
uw toezegging via de website 
doorgeven. De inkomsten uit de 
actie Kerkbalans zijn voor onze 
kerk van essentieel belang: het 
is maar liefst 75% van de hele 
begroting! Zoals bijvoorbeeld 
ook voor een gezin, is het voor 
de kerk belangrijk een gezonde 
fi nanciële situatie te hebben. 
Daarom vragen we elk jaar 
aan al onze gemeenteleden om 
een bijdrage. Kerkbalans is niet 
verplicht, het is een vrijwillige 
bijdrage, maar we kunnen niet 
zonder! U bent ongetwijfeld op 
de hoogte van de noodzakelijke 
bezuinigingsoperatie die inmid-
dels is ingezet maar de basis 

om voor de komende jaren tot 
een sluitende begroting te kun-
nen komen ligt nog steeds bij de 
opbrengst van de jaarlijkse actie 
Kerkbalans. We hopen dus dat 
we wéér op u mogen rekenen 
want dankzij uw bijdrage kunnen 
we onze belangrijke taken blijven 
vervullen.

LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 19 jan.: De Lan-
taarn 9.30 dhr. Kerssies, Hol-
landscheveld.
Jarig. Mw. J. van de Weerd-
Borge,r De Praam 4, 7701 LM 
Dedemsvaart: 14-01-1947.
Dhr. H. Nijkamp, De Kerkdijk 11, 
7798 CG Collendoorn: 15-01-
1938.
Mw. H. Veltink-Withaar Aner-
weg Zuid 11 7775 AN Lutten: 
17-01-1947.
Dhr. A. Ederveen, Zwarte Dijk 
34, 7775 PB Lutten: 17-01-1947.
Mw. H. Pullen-Smit, Ahornstr. 
12, 7775 BS Lutten: 18-01-1930.
Dhr. G. Ballast, Dedemsvaarts-
weg N. 202, 7775 AM Lutten: 
18-01-1946.
Zieken. Mw. G. Leenders-v/d 
Meer, Dedemsvaartseweg Noord 
74, 7775 AJ Lutten, is 12 jan. 
opgenomen in Isala, Zwolle. Er 
wordt een pacemaker geplaatst. 
Als het goed gaat mag ze met 
een paar dagen weer naar huis. 
Mw. J. Odink, Anerweg Zuid 73, 
is afgelopen week opgenomen 
en weer thuisgekomen in/uit het 

Isala Diaconessenhuis, Meppel.
Zr. Frederika Nijboer-Ramaker, 
Goudenregenstr. 14, 7775 AZ 
Lutten, is een paar dagen opge-
nomen geweest in het zieken-
huis van Hardenberg i.v.m. een 
onderzoek. Ze mocht gelukkig 
afgelopen vrijdag weer naar huis.
Julan Osseforth, z.v. Stef en 
Alida, Spinnerijstr. 19, 7776 XR 
Slagharen, mocht vorige week 
zondag gelukkig weer thuisko-
men.
Betsy Spijker-Kelder is weer 
thuis.
Dhr. G. Kottier ligt in het UMC, 
afd. D4 k. 66, Hanzeplein 1, 9713 
GZ Groningen. De operatie is 
heel goed gegaan.
Bloemen. De opkikker/bloe-
men gaan deze week met een 
groet van ons allen, vanuit de 
Kruiskerk naar Julan Osseforth, 
Spinnerijstr. 19, 7776 XR Slag-
haren; bloemen vanuit de Kapel 
naar mw. A. Oelen-Seinen Kos-
seweg 10, Schuinesloot.
Pinksteren-Opwekking 
2020. Vorig jaar zijn een aantal 
gemeenteleden een weekend 
naar Opwekking in Biddinghuizen 
geweest. Een groot christelijk 
evenement voor jong en oud. In 
januari start de inschrijving voor 
een kampeerplek. Iedereen die 
mee wil, kan dit aangeven zodat 
we als gemeente, een gezamen-
lijke plek kunnen reserveren. 
Voor meer informatie over het 
evenement zie: www.opwekking.

nl De Pinksterconferentie 2020 
vindt plaats van 29 mei t/m 1 juni 
op het terrein van Walibi Hol-
land in Biddinghuizen. Lijkt het u 
of jou leuk om mee te gaan kam-
peren, meld je dan z.s.m. aan bij: 
fam-euving@ziggo.nl of tel. 0523 
681676. Dan zullen wij ervoor 
zorgen dat we aangemeld wor-
den. Henk en Geke Euving.

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 19 jan.: 9.30 ds. 
G. Lambers-Heerspink, Delden. 
H.A. Beerzerveld 19.00 gez. 
dienst. O.v.d.: dhr. J. Hans. Dia-
kenen: H. de Lange en A. Maat. 
Collecten: Voedselbank Har-
denberg, kerk en gebouwen.
Jarig. Op 21 dec. is mw. Noe-
verman-Kleinjan, Kloosterdijk 
11a, 7692 PH Mariënberg, 86 jaar 
geworden.
Op 22 dec. is mw. v/d Veen-
Jurjens, Grote Esweg 1b, 7795 
DD Diffelen, 90 jaar geworden.
Op 31 dec. is dhr. W. Kremer, 
Beerzerweg 31, 7736 PH Beerze, 
78 jaar geworden.
Op 13 jan. hoopt mw. De Jong- 
de Ruiter, Van Alewijkstr. 18, 
7685 PH Beerzerveld, 80 jaar 
te worden.
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DOOR ELLEN TER 

AVEST, WIERDEN

Wie op zondag de kerk moet 
missen, kan toch veel geloof, 
bijbel en kerk meekrijgen 
via tv of online. Gewoon 
thuis op de bank. Hieronder 
enkele tips over program-
ma’s, preken en podcasts. 

Kerkdienst gemist
Kerkdienstgemist.nl is een han-
dige verzamelwebsite waarop 
je live kunt meeluisteren met 
vrijwel iedere kerk in Nederland 
en vaak ook meekijken. Komt 

de tijd niet uit? Terugluisteren 
kan ook. De website heeft een 
groot preekarchief.
 
Corrie ten Boom
Corrie ten Boom, kent u 
haar nog? Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hielp ze joden 
onderduiken. Ze overleefde de 
oorlog in concentratiekamp 
Ravensbrück. Na de oorlog trok 
ze als evangelist de wereld over. 
Veel van haar overdenkingen 
zijn nu online te beluisteren. Zie 
het overzicht op: Preekindex.nl.

Tim Keller
Deze wereldberoemde schrijver 
van boeken als ‘In alle redelijk-
heid’, ‘Het huwelijk’ en ‘De vrij-
gevige God’, is predikant in New 
York, waar hij iedere zondag 
voorgaat. Zijn diensten zijn te 
volgen via de website gospelin-
life.com, waar je kunt zoeken op 
thema.

Nederland Zingt
Voor wie niet aan de samenzang 
in de kerk mee kan doen, is 
Nederland Zingt een uitkomst.  

Iedere zondagmorgen om 11.00 
uur te zien op NPO 2.
 
Eva
Vrouwenblad Eva organiseert 
regelmatig evenementen. Medi-
taties zijn terug te luisteren via 
SoundCloud en Spotify. Bijvoor-
beeld Ron van der Spoel over 
de worstelingen van Hanna of 
Matthijn Buwalda over Ruth.
 
Hour of power
Hour of Power bestaat al bijna 
vijftig jaar. In deze televisie-

kerkdiensten van precies één 
uur worden liederen afgewis-
seld met preken en interviews. 
Bij Hour of Power kun je ook 
terecht bij een gebedsteam, 
pastoraal team en telefonische 
HOOP-lijn. De Nederlandse 
Hour of Power is iedere zondag 
te zien op RTL 5 (8.00 en 9.00 
uur) en Family 7 (17.00 uur). 
De diensten zijn ook online te 
bekijken. 
(Bron: EO)

Steeds minder mensen kun-
nen uit eigen ervaring vertel-
len over de Tweede Wereld-
oorlog. 

Onlangs verscheen het boek van 
de 97-jarige Selma van de Perre: 
‘Mijn naam is Selma’. Bij De 
Wereld Draait Door vertelde ze 
haar verhaal. 

Kun je zondag niet naar de kerk?  

Van de bekende evangeliste 
Corrie ten Boom zijn veel 
rake uitspraken bewaard. 

Bijvoorbeeld: “Kijk naar de 
wereld; en je wordt bedroefd. 

Kijk naar binnen; en je wordt 
depressief. Kijk naar God en je 
zal rustig zijn.” Veel van haar 

overdenkingen zijn online te 
beluisteren via Preekindex.nl.

Kijk- en luistertips

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

JEUGDDIENST?

Lees verder op pagina 7
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Nee, 70 jaar later 
is niet de zoveel-

ste herdenking, het gaat om iets 
anders. En wel om het volgende: 
of het nu een typisch Nederlandse 
gewoonte is, weet ik eigenlijk niet. 
Maar het is wel heel speciaal dat 
we vele bijzondere dagen, weken 
en maanden hebben, ieder met een 
eigen naam of aanduiding. Zo vie-
ren we bijvoorbeeld dit jaar op 19 
januari de wereldreligiedag, maar 
we kennen ook de zogenoemde 
boekenweek en er bestaat zelfs een 
heuse lange maandvandefilisofie. Er 
gaat  bijna geen dag voorbij of er 
valt wel aan iets te denken of iets 
te herdenken.

De ‘Wereld Religie Dag’, de eerlijk-
heid gebiedt me om te verklappen 
dat dit fenomeen zo niet totaal, dan 
wel redelijk onbekend was bij mij. 
Toch besloot reeds in 1949 de 
Nationale Geestelijke Vergadering 
van de Baha’j-beweging in Amerika 
de derde zondag van januari uit te 
roepen tot ‘Wereld Religie Dag’. 
De eerste keer was dat dus op 15 
januari 1950. Gelovigen worden op 
deze speciale dag aangespoord om 
naar mensen van andere geloofs-
overtuigingen te luisteren en te 
leren om de overeenkomsten tus-
sen de verschillende religies te zien. 
Dit ter bevordering van interkerke-
lijk begrip en harmonie.
De rol van de kerken raakt welis-

waar min of meer uitgespeeld: de 
katholieke kerk is al lang niet meer 
zo belangrijk als hij ooit was, kerke-
lijk Nederland kampt met leegloop 
en verval.  
Maar het vieren van een ‘Wereld 
Religie Dag’ is bepaald geen sine-
cure in een tijd waarin zelfs de poli-
tiek zich met religie bemoeit door 
bijvoorbeeld de islam te verket-
teren en andersdenkenden niet de 
ruimte te geven die hun toekomt. 

Het Baha’j geloof, ontstaan in het 
10-eeuwse Perzië, benadrukt de 
geestelijke eenheid van de mensen. 
De aanhangers van deze religie 
geloven dat alle religies tenslotte 
voortkomen uit een enkele god. 
Het is deze gedachte die zeventig 
jaar geleden ten grondslag lag aan 
het uitroepen van die ‘Wereld Reli-
gie Dag’. 
Kennelijk zag men in 1949 al aan-
komen dat het wederzijds ver-
trouwen en respect voor elkaars 
geloof meer en meer zouden ver-
dwijnen. Een zeer actuele oproep 
dus voor meer wederzijds begrip, 
maar vooral ook om als (kerkelijke) 
samenleving in harmonie trachten 
te leven met diegenen die er een 
andere ziens- en zijnswijze op na 
houden. 

Wat mij betreft mag op deze wijze 
de dag verlengd worden tot een 
jaar. Ieder jaar een ‘Wereld Religie 
Jaar’. Hoe klinkt dat? 

70 jaar later
Door DS. Foekje Dijk,

DalFSen

Oud-docent Martin Leus-
sink (59) uit Enter is sinds 
kort kerkelijk werker in 
Alteveer. Het grootste ver-
schil? “Als leraar moet je 
vooral vertellen, als kerke-
lijk werker luister ik voor-
namelijk.”

Martin wordt als 
driejarige jongen 

geadopteerd en groeit als enige 
zoon op in het Overijsselse klom-
penmakersdorp Enter. “Ik heb 
er een fijne jeugd gehad”, vertelt 
hij openhartig. “Mijn vader was 
klompenmaker en koster in de 
gereformeerde kerk. We woon-
den achter de kerk en ik kwam er 
dus vaak.” 

opleiding
“Na de lagere school heb ik de 
MAVO gedaan, daarna één jaar 
MEAO, vervolgens ging ik op mijn 
zestiende aan het werk en op 
m’n achttiende volgde de militaire 
dienst. Na mijn diensttijd werd ik 
loonadministrateur, maar op kan-
toor zitten was niks voor mij. Ik 
maakte een carrièreswitch, volg-
de de opleiding ‘meet en regel 
techniek’ en werd zuivellaborant 
in de Melkfabriek.”

Tropenjaren
Ondertussen ontmoet Martin 
zijn vrouw. Ze trouwen en krij-
gen vier kinderen. “We woon-
den in Rijssen en bezochten de 
Hervormde kerk. Toen ik 32 jaar 
was, werd ik ouderling en ben ik 
catechisatie gaan geven. Daar-
door werd mijn interesse voor 
theologie gewekt. 
Daarbij kwam dat 
de Melkfabriek 
werd gesloten. 
Toen ben ik weer 
gaan studeren en 
kon ik aan de slag 
als godsdienstdocent op het Reg-
gesteijn in Rijssen. Tropenjaren”, 
verzucht Martin. “Kleine kinde-
ren, studeren en werken… ‘t was 
zwaar, maar ik leerde gelukkig 
makkelijk.”

Zoektocht
In zijn overvolle bestaan vindt hij 

ook nog tijd om samen met zijn 
vrouw op zoek te gaan naar zijn 
biologische moeder. Er blijken 
twee halfbroers en drie halfzus-
sen te zijn. “Met één halfbroer 
heb ik nog altijd een goed con-
tact. We doen veel leuke dingen 

samen.” 

naar alteveer
Uiteindelijk werkt 
Martin achttien 
jaar als leraar. 
Lesgeven vindt hij 

leuk en gaat hem goed af. Toch 
komt er vroegtijdig een eind aan 
zijn docentschap. “Ik had in geen 
twintig jaar een paracetamolletje 
gehad, totdat het door omstan-
digheden minder goed met me 
ging. Ik ben toen in goed over-
leg gestopt met lesgeven en heb 
een kleine rustperiode genomen. 

Mijn wens om met mensen in het 
pastoraat te gaan werken werd 
realiteit na een sollicitatie bij de 
PKN gemeente Tange-Alteveer. 
Hier ben ik na enkele gesprekken 
en het leiden van een eredienst 
benoemd tot kerkelijk werker, 
waar ik ontzettend dankbaar 
voor ben.”

Bevestiging
Medio 2019 werd Martin beves-
tigd als kerkelijk werker. Voordat 
hij en zijn vrouw die middag in de 
auto stappen, lunchen ze thuis. In 
het dagboekje waaruit ze dage-
lijks lezen, komt Psalm 95:6 aan 
de orde. “Het ging over knielen. 
Dat kon geen toeval zijn. Die 
middag mocht ik knielen voor 
God en zijn gemeente. Dat we 
dat juist op dat moment lazen… 
geweldig.”

Preken
Alteveer is een kleine, actieve 
gemeente. “De mensen zijn 
open en draaien er niet omheen. 
De kerk is belangrijk voor de 
gemeenschap. Mijn vrouw gaat 
eens per twee week mee. We 
voelen ons er erg thuis.” 
Gemiddeld gaat Martin één keer 
per maand voor in de eredienst. 
“Op de preekstoel probeer ik 
beeldend te vertellen. Prachtig 
om dat te mogen doen, met Gods 
Woord de mensen aanspreken, 
blij maken, vertellen dat geloof in 
Hem nooit tevergeefs is...” 

Pastoraat en catechisatie
Belangrijke taken in zijn functie 
zijn pastoraat en catechisatie. 
“Van ouderenpastoraat leer ik 
veel, ik proef het leven bij de 
mensen. Omdat we in Enter 
wonen, is de fysieke afstand soms 
jammer, ik moet goed plannen en 
kan niet zomaar even binnen wip-
pen, maar als het nodig is, ben ik 
er.” Bij het geven van catechisatie 
komt onderwijservaring goed van 
pas. “Met de jongste groep heb ik 
het onderwerp ‘muziek’ bespro-
ken. We luisteren naar verschil-
lende soorten muziek en gaan 
er met elkaar over in discussie. 
Iedereen kan meepraten. En bin-
nenkort gaan we de Tabernakel 
nabouwen. Per onderdeel trek ik 
lijnen naar Christus, bijvoorbeeld 
over het zoenoffer.”

Theologie
“Dat ik nu meer bezig ben met 
theologie, maakt me blij. De Bij-
bel is verrassend. Dingen waar ik 
vroeger overheen las, vallen me 
nu op. Ik verdiep me graag in tek-
sten die de eeuwigheid voor ons 
openbaren. Doordat ik me veel 
meer verdiep in de Bijbel, groei 
ik in m’n geloof, maar daardoor 
komen er ook grotere vragen op. 
De antwoorden zoek ik in de Bij-
bel, met gevouwen handen. Door 
de onzekere periode aan het 
einde van m’n onderwijscarrière, 
ben ik persoonlijk meer bezig met 
de waarde van het leven. Ik rea-
liseer me meer dan ooit dat God 
er altijd is, wat er ook gebeurt. 
Hij heeft me op deze weg gezet. 
Nu mag ik mensen dicht bij God 
houden, dat is fantastisch om te 
doen”.

DoorDat ik me veel meer 
verDiep in De BijBel, komen er 

ook grotere vragen op. De 
antwoorDen zoek ik in De BijBel, 

met gevouwen hanDen.

“De Bijbel is verrassend  
 en God is er altijd”

Door ellen Ter 

aveST, WierDen

kennelijk zag men in 1949 al 
aankomen Dat het weDerzijDs 
vertrouwen en respect voor 
elkaars geloof meer en meer 

zouDen verDwijnen.

Steeds minder mensen kun-
nen uit eigen ervaring vertel-
len over de Tweede Wereld-
oorlog. 

Onlangs verscheen het boek van 
de 97-jarige Selma van de Perre: 
‘Mijn naam is Selma’. Bij De 
Wereld Draait Door vertelde ze 
haar verhaal. 

Selma was Joods en zat in het 
verzet. Ze werd opgepakt en 
met een vervalst paspoort naar 
een concentratiekamp gestuurd 
als politiek gevangene. Zodoen-
de is ze één van de weinige 
Joodse Nederlanders die de 
oorlog overleefde. 

Aan tafel bij Matthijs van 
Nieuwkerk vertelt ze dat ze 

jarenlang geen aanleiding zag 
om haar verhaal op te schrij-
ven. Pas toen ze ontdekte dat 
er in Nederland weinig bekend 
is over het verzet, verandert ze 
van gedachten en schrijft haar 
boek. Na de oorlog komt ze 
erachter dat een groot deel van 
haar familie in vernietigingskamp 
Auschwitz is omgekomen. 

Ze verhuist naar Engeland en 
bouwt daar haar leven op. Maar 
75 jaar later is de pijn er nog 
steeds. “Ik vraag me af of mams 
en Clara elkaars hand vasthiel-
den toen ze stierven. Ik vraag 
me af of pa aan ons dacht in zijn 
laatste secondes of dat hij te 
veel in paniek was om ergens 
aan te denken.” 
Bron: CIP

“Binnen in mij zit een verschrikkelijk gat dat nooit zal helen”
Joods verzetsvrouw Selma van de Perre:

“Doordat ik me veel meer verdiep in de Bijbel, groei ik in m’n geloof, maar daardoor komen er 
ook grotere vragen op”. 
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Zaterdag 18 januari
EO | NPO2 | 19.15
De Verandering
Addy Beekhof heeft een leven 
achter de rug, zo bizar, dat het 
eigenlijk met geen pen te beschrij-
ven is. Mirjam Bouwman ontmoet 
hem en luistert naar zijn verhaal.

Zondag 19 januari
EO | NPO2 | 8.55
Kerkdienst
De titel verwijst naar de woorden 
van Paulus, die na zijn schipbreuk 
op Malta over de Maltezer bevol-
king het volgende zei: ”Zij waren 
buitengewoon vriendelijk voor 
ons”.

Maandag 20 januari
EO | NPO2 | 9.15
Mongolië
Om de vrieskou van -30 °C niet 
zo te voelen, drinken veel daklo-
zen in de Mongoolse hoofdstad 
Ubanbaatur zich warm met alco-
hol. De Nederlandse hulpverlener 
Corrie van der Est probeert hen 
te bevrijden, maar dat gaat met 
vallen en opstaan.

Dinsdag 21 januari
KRO-NCRV | NPO2 | 16.15
Roderick zoekt Licht
Op zoek naar inspiratie voor de 
toekomst in Schotland. Wat kun-
nen wij in onze tijd leren van de 
Keltische monniken?

Woensdag 22 januari
NTR | NPO2 | 22.15
Terug naar de Akbarstraat
In 2002 maakte Felix Rottenberg 
een documentaireserie over de 
Kolenkitbuurt in Amsterdam-
West, een vergeten ‘zwarte’ wijk 
vol onderlinge spanningen. In 
deze uitzending kijkt Felix Rot-
tenberg hoe het nu gaat in de 
Akbarstraat.

Donderdag 23 januari
KRO-NCRV | NPO3 | 20.25
Keuringsdienst van Waarde
In Spanje houden ze van paella. 
Echter, de paella die wij eten, 
is dat wel paella? Het geheim 
zit ‘m in de juiste rijst. Maar of 
dat de rijst is die wij in Neder-
land kopen, is het geheim van de 
supermarkt.

Donderdag 23 januari
AVROTROS | NPO2 | 22.10
Nu te Zien
Thierry Mugler is een uitzonder-
lijke creatieve geest, die met zijn 
futuristische stijl een revolutie 
in de mode teweegbracht. Hij is 
couturier, maar ook fotograaf.

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

Stofzuigerkerk
Albert Scheer en Willem-Henri den 
Hartog, beiden actief in de PKN res-
pectievelijk als voorganger en als zen-
dingspredikant, fi leren in het Neder-
lands Dagblad de succesvolle 
megakerk Mozaïek, met vestigingen in 
Veenendaal en Nijkerk en binnenkort 
ook in Apeldoorn.

Mozaïek biedt een vorm van chris-
tendom aan die niet in staat is om 
volledig geseculariseerde Neder-
landers met de blijde boodschap te 
bereiken, laat staan dat moslims of 
hindoes door hen bereikt worden 
met het evangelie. Deze beweging 
(een nieuwe term voor ‘kerkver-
band’) zal het altijd moeten heb-
ben van mensen die iets hebben 
met het christendom. Door critici 
wordt de Mozaïek-beweging een 
‘stofzuigerkerk’ genoemd omdat 
ze bestaande kerken als het ware 
leegzuigt. Anderen doen nogal laat-

dunkend alsof Mozaïek een mode-
gril is die wel overwaait of waar 
velen door de achterdeur voor ‘de 
wereld’ kiezen. Onze verwachting 
is dat Mozaïek geen modegril is. 
Waar bevindelijke kerkgenoot-
schappen terecht iets antithetisch 
in zich hebben (ze laten zich niet 
leiden door de patronen van de 
wereld), is de Mozaïek-beweging 
veel meer synthetisch (ze knoopt 
aan bij de cultuur). Zij of gelijksoor-
tige bewegingen zullen daarom de 
komende jaren nog duizenden uit 
traditionele kerken trekken, sim-
pelweg omdat ze de huidige post-
moderne consumptiecultuur en de 
gewone Nederlander veel beter 
verstaan dan klassieke kerkgenoot-
schappen. Deze laatsten laten zich 
in hun liturgie terecht leiden door 
de kerk der eeuwen. De vraag is 
echter of de klassiek-gereformeer-
de liturgie (die ons zeer lief is), 
de rooms-katholieke mis of het 
hoog-liturgische in het midden van 
de PKN door de mens van nu nog 
begrepen wordt. Daarmee raken 
we aan het punt dat traditionele 
kerken in hun kerk-zijn de kaarten 
sterk zetten op het verstand. Het 
lijkt alsof Mozaïek veel meer 
gevoelsmensen aantrekt die zich 
in diensten van de PKN of kleine 
reformatorische kerken niet meer 
gekend weten, omdat die wellicht 
te intellectualistisch geworden zijn. 
Mensen zoeken echtheid (de Moza-
iek-voorganger stelt zich kwetsbaar 
op) en vinden die blijkbaar in de 
totaalbeleving die de Mozaïek-dien-
sten bieden: je voelt je opgenomen 
door de grote massa van gelijkge-
stemden zodat je er weer tegenaan 
kunt als je doordeweeks met niet-
christelijke collega’s moet omgaan. 

Verstilling, inkeer en ernst
Nadat twee PKN-predikanten in het 
Nederlands Dagblad hun licht lie-
ten schijnen over de megakerk Moza-
iek uit Veenendaal die links en rechts 
fi lialen opzet, komt daarop nu ook een 
reactie van de vrijgemaakt-gerefor-
meerde predikant Jaap Oosterhuis uit 
Hasselt. Een fragment daaruit.

In de groeikerken die christelijk 
Nederland vandaag kent, wordt 

gezocht naar vlotte sprekers die 
volle zalen kunnen trekken. Maar 
niets is zo ego-voedend als de 
status van publiekstrekker. Er zijn 
sterke benen voor nodig om die 
weelde te kunnen dragen. (...)
Prikkelend zijn tenslotte ook de 
opmerkingen over liturgie; de 
Mozaïek-beweging zou in haar dien-
sten beter aansluiting vinden bij de 
huidige postmoderne consumptie-
cultuur dan klassieke kerkgenoot-
schappen. Deze waarneming deel 
ik, maar het is de vraag hoe je het 
moet waarderen. De evangelische 
lied- en muziekcultuur is een waar-
devolle aanvulling op traditionele 
liturgieën, maar het heeft inderdaad 
iets postmoderns en consumptiefs. 
Het wordt gekenmerkt door een 
hoge omloopsnelheid. Wat vandaag 
met overgave wordt meegezongen, 
daar is het nieuwtje op de een of 
andere manier heel snel weer van 
af.

Deze vluchtigheid die zo kenmer-
kend is voor het moderne leven 
wil ik in de kerk niet zonder meer 
overnemen. Mag een liturgie nog 
tegendraads en cultuurkritisch zijn, 
en ons eraan herinneren dat het 
evangelie niet bij ons is begonnen? 
Laat de kerk vooral een oefen-
school in de liefde blijven waar we 
onszelf leren relativeren. Laat er 
plek mogen blijven voor verstilling, 
inkeer en ernst, ook al staat dat 
haaks op onze postmoderne con-
sumptiecultuur.

PR-blunder of gewetenloos-
heid?
Ben je pas schuldig als je betrapt 
wordt of word je schuldig op het 
moment waarop je iets verkeerds 
doet? Op de reclamewebsite Adfor-
matie.nl legt Jan-Willem Wits de 
vinger op de zere plek. 

Het interview van prins Andrew 
met een gehaaide journalist van 
het BBC-programma Newsnight 
ging als een bulderstorm de 
wereld over. Een PR-blunder van 
jewelste en een masterclass over 
hoe je geen interview moet geven, 
beaamden ook alle Nederlandse 
communicatiespecialisten in koor. 
Prins Andrew werd gedwongen 
om zijn publieke functies neer te 
leggen. Het is best vreemd dat 
zijn verkeerde inschatting van het 
optreden bij de BBC daar nu de 
aanleiding voor lijkt en niet het 
feit dat de Britse prins een ver-
wijtbare vriendschap onderhield 
met een perverse kinderpooier 
die seks met minderjarigen voor 
zichzelf, anderen en misschien ook 
Andrew regelde. [..] Het gemak 
waarmee velen prins Andrew een 
PR-blunder verwijten, is daarom 
feitelijk een pleidooi om de mythe 
van een volmaakt Koninklijk Huis 
in stand te houden door vooral 
geen interviews te geven, geen 
verantwoording af te leggen of ten 
hoogste een toneelstukje op te 
voeren waarin de prins deemoedig 
zijn hoofd zou buigen, begrip zou 
tonen en spijt zou belijden voor 
zijn vriendschappelijke betrek-
kingen met Jeffrey Epstein. Maar 
Andrew hééft helemaal geen spijt 
of begrip waarom iedereen zich 
zo druk maakt over zijn relatie 
met Epstein. Het hoogste wat 
je Andrew kunt verwijten is dat 
hij het koninklijke masker heeft 
afgezet waar normaliter zijn gewe-
tenloosheid achter verscholen 
gaat. Het ontslag van de prins uit 
zijn publieke functies komt voort 
uit zijn breuk met de koninklijke 
spelregels die hen onschendbaar 
en onkwetsbaar maken. Dat ont-
slag had moeten volgen toen in de 
media talloze berichten versche-
nen over zijn dubieuze relatie met 
Epstein.

-
-

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.

één oor. Van alle geknal 
heb ik niets meegekregen. 
Al dromend werd het voor 
mij zomaar 2020. 

DOOR DS. TAMMO J. OLDENHUIS, 

COEVORDEN

En voor dat nieuwe jaar wens ik 
u allemaal veel heil en zegen toe. 
Toen ik het nieuws hoorde in de 
prille morgen van het nieuwe jaar, 
werd alvast verteld dat het allemaal 
heel hard was meegevallen met de 
baldadigheid. Vanwege het verbod 
op de vreugdevuren op het strand 
bij Scheveningen had men oorlog 
verwacht, maar het viel mee. De 
schade ook. Het aantal vuurwerk-
slachtoffers ook. Dus waar hebben 
we het over, als het jaar begint met 
meevallers dan kan zo’n jaar eigen-
lijk niet meer stuk. 

En kijk nu eens hoe groot de eco-
nomische meevaller is. Er is op 
het eind van 2019 voor 77 miljoen 
aan vuurwerk verkocht. Dat is 
toch fantastisch? Wat een handel. 
En dan te bedenken dat er zeker 
voor een slordige 30 miljoen bij de 

oosterburen werd ingekocht. Dus 
met elkaar is er voor 100 miljoen 
in rook opgegaan en dat allemaal in 
één avondje. Op dat ene avondje 
konden alle makkers compleet uit 
hun dak gaan. Wat heerlijk toch, 
daar is een avondje Sinterklaas 
helemaal niks bij. En dat heb ik alle-
maal slapend voorbij laten gaan. Ik 
moet met de billen bloot, ik ben 
een oude sikkeneurige zeurzak 
aan het worden en ik heb niet de 
moed er iets aan te doen, want al 
die heerlijkheden moeten je toch 
raken. 

Uit je dak gaan is toch het heerlijk-
ste wat er is? Het raakt mij helaas 
niet, dat komt 
misschien omdat 
ik geen last heb 
van benevelingen 
door de drank. En 
nuchterheid ver-
jaagt altijd nog de 
idioterie. Dat laatste is een woord 
dat aangeeft dat het verstand com-
pleet op de loop is, want het valt 
helemaal niet mee met de schade 
die aangericht is. Meer dan bar is 
het. Om je diep te schamen voor 

je eigen polderland. Als we maar 
verzachtende woorden spreken, 
valt het allemaal wel mee. Agentje 
pesten en ambulancepersoneel kie-
telen zijn zeer ernstige misdrijven 
en ontwrichten de samenleving. 
De pakkans is zo klein dat je straf-
feloos deze dingen kunt uitvreten. 
Het valt dus niks mee, hard tegen 
zelfs. 

En dan is er nog iets waarover ik 
mij hogelijk verbaas. We hebben de 
mond vol over het milieu. O lieve 
help, we moeten onze planeet red-
den van de ondergang. Protestmar-
sen en een hoop heisa, maar met 
de jaarwisseling gaan er tonnen 

fi jnstof de lucht in 
en weet ik hoeveel 
andere rotzooi 
komt er los, maar 
ja dat is oudjaar, 
ach die ene keer 
- dat moet toch 

kunnen. Het val allemaal best mee. 
En die ouwe zeurzak moet niet zo 
zeuren, hoor ik sommigen verzuch-
ten. Maar pas op, hij kon wel eens 
gelijk hebben. De tijd zal het leren!

Of ik het nieuwe jaar goed 
binnengekomen was, vroeg 
iemand tijdens de nieuw-
jaarsreceptie op nieuw-
jaarsdag. Ik knikte en zei, 
nadat ik de laatste kruimels 
van het knapperige rolletje 
had weggewerkt, dat dat 
allemaal gebeurd was op 

Is het meege-
vallen?

bij de achterdeur 

HET VALT HELEMAAL NIET MEE 
MET DE SCHADE DIE AANGERICHT 
IS. MEER DAN BAR IS HET. OM JE 
DIEP TE SCHAMEN VOOR JE EIGEN 

POLDERLAND.

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE
 PAASACTIVITEIT?
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Op 24 jan. hoopt mw. E. Jasper-
Bril Drs. G. Jonkerlaan 1, 7772 CJ 
Hardenberg, 86 jaar te worden.
Meeleven. We noemen nie-
mand met name, maar dat wil 
niet zeggen dat we elkaar niet in 
onze gebeden kunnen noemen. 
Klein beetje aandacht kan zo 
goed doen.
Tekst. Ik zie nooit iemand van 
de kerk. Soms zeggen mensen 
dat. Het is een beetje een treu-
rige opmerking. Want er wordt 
bedoeld: ik zie nooit een verte-
genwoordiger van de organisatie 
die ‘kerk’ heet en waarbij ik aan-
gesloten ben. Maar die organisa-
tie, waarvan het hoofdkantoor 
in Utrecht staat, is niet ‘de kerk’ 
waarom het zou moeten gaan. 
De kerk, dat zijn de mensen die 
we ontmoeten in ons dagelijks 
leven, door de week en ’s zon-
dags, die ook Jezus kennen als 
gezonden door God. Gezonden 
om de wereld bekend te maken 
met de liefde, trouw, ontferming 
en vergeving die vanuit God naar 
ons toekomst. Wij weten daar-
van. En de kerk waar het om 
gaat is de ander die daar ook van 
weet en die wij ontmoeten. Die 
kerk wordt niet afgebakend in de 
kaartenbak van een organisatie. 
Die kerk dat is de ontmoeting, 
een échte ontmoeting, tussen 
mensen die het wonder van 
het Leven, de Liefde, de Waar-
heid bij elkaar herkennen en dat 
delen. Soms in woorden. Soms 
in muziek, in een lied. Soms in 
een handreiking, een hand op 
de schouder van de ander, een 
teken van verbondenheid in 
een gebaar, een knipoog. Ik zie 
nooit iemand van de kerk… Die 
iemand van de kerk, dat is niet 

de voorganger, de ouderling, de 
diaken, de contactpersoon… 
Die iemand van de kerk dat ben 
jij, dat bent u, die dit leest. De 
vraag is niet: wie komt er bij mij? 
De vraag is: bij wie kom je zelf? 
Misschien kan dat niet altijd let-
terlijk, omdat niet iedereen even 
mobiel is, niet iedereen is in staat 
zomaar van A naar B te gaan. 
Maar binnen komen bij de ander, 
jezelf laten zien als ‘mens van de 
kerk’ kan ook door een kaartje, 
een telefoontje, een opgestoken 
hand, het gebed. In het Nieuwe 
Testament staan talloze teksten 
die ons oproepen naar elkaar 
om te zien, elkaar liefdevol nabij 
te zijn. Dat zijn geen oproepen 
aan de ánder die dat leest. Dat 
zijn oproepen aan ons zelf wan-
neer we het lezen. In Kolossen-
zen 3:12-14 staat: ‘Omdat God 
u heeft uitgekozen, omdat u zijn 
heiligen bent en hij u liefheeft, 
moet u zich kleden in innig mede-
leven, in goedheid, bescheiden-
heid, zachtmoedigheid en geduld. 
Verdraag elkaar en vergeef elkaar 
als iemand een ander iets te ver-
wijten heeft; zoals de Heer u ver-
geven heeft, moet u elkaar ver-
geven. En bovenal, kleed u in de 
liefde, dat is de band die u tot een 
volmaakte eenheid maakt. We 
hebben er onze handen aan vol 
aan. Van: Gera Mateman kerkven-
sters Ommen 

NIEUWLEUSEN
Contactpersoon: dhr. G. Vrieling, 
Oosterveen 24, 7711 BS Nieuw-

leusen, tel. 0529-481637
Kerkdiensten 19 jan.: Ont-
moetingskerk 10.00 ds. E. 
Urban, Zwolle. Knd.: groep 1 
t/m 8. Tnd.: klas 1 t/m 6. Col-
lecten: diaconie, kerk en het 
onderhoudsfonds. 19.15 wel-
komstdienst. Collecten: dia-
conie, kerk en het onderhouds-
fonds.
Zieken. Br. J. de Graaf, Meele-
weg 66, is weer thuisgekomen uit 
het ziekenhuis.
Zr. L. de Graaf v/d Vegt verblijft 
in de Kievitsbloem te Zwolle 
Zuid.
Overlijden. Op zaterdag 4 jan. 
overleed na een periode van 
afnemende krachten br. B. Wol-
bert in de leeftijd van 76 jaar 
verblijvend in Verpleeghuis De 
Schiphorst te Meppel.
Op donderdag 9 jan. overleed, na 
een periode van een kort ziek-
bed, br. Thomas Postma, woon-
achtig Zandspeur 32. Wij wensen 
de familie’s, kinderen en kleinkin-
deren Gods liefdevolle nabijheid 
toe in deze verdrietige tijd.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdienst 19 jan.: 10.00 ds. 
T. Noort, IJsselmuiden. Voorber. 
H.A. Oppas: Wilnette Oenema 
en Lianne Vos. Knd.: groep 1 
en 2 met alle leiding en hulpen. 
Organist: Tjakko de Jonge. 
Kapel 14.30 ds. J. Wassenaar, 
Hellendoorn. Gez. dienst. Orga-
nist: Jan Pieter van Eerde. Col-
lecten: 1. Kerk. 2. Bloemen.
Het nieuwe jaar is alweer een 
paar weken oud. Daaraan kun-
nen we zien dat de tijd zo weer 
verder gaat en we zo weer mee-

gezogen worden in de hectiek 
van het leven. We hebben elkaar 
de beste wensen toegewenst 
of misschien veel heil en zegen 
gezegd omdat we dat beter bij 
ons christen zijn vinden passen. 
Hoe het ook zij, we zijn op weg 
in het jaar anno 2020. Voor de 
één zijn er misschien veel zor-
gen of moeten er behandelin-
gen i.v.m. gezondheidsklachten 
ondergaan worden. Voor de 
ander staan er misschien hele 
andere plannen of gebeurtenis-
sen in de wacht, een huwelijk, 
een geboorte of een ander hoog-
tepunt. En achteromkijkend naar 
het jaar wat achter ons ligt zijn 
er ook zaken die misschien over 
de drempel van het nieuwe jaar 
heen getild moesten worden 
om er daar een vervolg in te 
krijgen. Wat dat ook mag zijn, 
het kan je bezighouden en het 
heeft wellicht invloed op je leven 
van elke dag. Maar als we kijken 
naar Gods hulp en zijn liefde en 
dat Hij ook het nieuwe jaar met 
ons in is gegaan dan kunnen we 
niet anders dan Hem danken en 
Hem eren om wie Hij is. En dan 
mogen we ook in het nieuwe jaar 
ons vertrouwen op Hem stellen 
en Hem betrekken bij alles wat 
er op onze levensweg voorbij 
kan komen. Laten we dan ook 
in dit nieuwe jaar de woorden in 
ons hart meedragen van lied 416 
uit het NLB. Ga met God en Hij 
zal met je zijn.
Hartelijke groeten en een goede 
en gezegende week toegewenst.

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4

Het interview van prins Andrew 
met een gehaaide journalist van 
het BBC-programma Newsnight 
ging als een bulderstorm de 
wereld over. Een PR-blunder van 
jewelste en een masterclass over 
hoe je geen interview moet geven, 
beaamden ook alle Nederlandse 
communicatiespecialisten in koor. 
Prins Andrew werd gedwongen 
om zijn publieke functies neer te 
leggen. Het is best vreemd dat 
zijn verkeerde inschatting van het 
optreden bij de BBC daar nu de 
aanleiding voor lijkt en niet het 
feit dat de Britse prins een ver-
wijtbare vriendschap onderhield 
met een perverse kinderpooier 
die seks met minderjarigen voor 
zichzelf, anderen en misschien ook 
Andrew regelde. [..] Het gemak 
waarmee velen prins Andrew een 
PR-blunder verwijten, is daarom 
feitelijk een pleidooi om de mythe 
van een volmaakt Koninklijk Huis 
in stand te houden door vooral 
geen interviews te geven, geen 
verantwoording af te leggen of ten 
hoogste een toneelstukje op te 
voeren waarin de prins deemoedig 
zijn hoofd zou buigen, begrip zou 
tonen en spijt zou belijden voor 
zijn vriendschappelijke betrek-
kingen met Jeffrey Epstein. Maar 
Andrew hééft helemaal geen spijt 
of begrip waarom iedereen zich 
zo druk maakt over zijn relatie 
met Epstein. Het hoogste wat 
je Andrew kunt verwijten is dat 
hij het koninklijke masker heeft 
afgezet waar normaliter zijn gewe-
tenloosheid achter verscholen 
gaat. Het ontslag van de prins uit 
zijn publieke functies komt voort 
uit zijn breuk met de koninklijke 
spelregels die hen onschendbaar 
en onkwetsbaar maken. Dat ont-
slag had moeten volgen toen in de 
media talloze berichten versche-
nen over zijn dubieuze relatie met 
Epstein.

je eigen polderland. Als we maar 
verzachtende woorden spreken, 
valt het allemaal wel mee. Agentje 
pesten en ambulancepersoneel kie-
telen zijn zeer ernstige misdrijven 
en ontwrichten de samenleving. 
De pakkans is zo klein dat je straf-
feloos deze dingen kunt uitvreten. 
Het valt dus niks mee, hard tegen 
zelfs. 

En dan is er nog iets waarover ik 
mij hogelijk verbaas. We hebben de 
mond vol over het milieu. O lieve 
help, we moeten onze planeet red-
den van de ondergang. Protestmar-
sen en een hoop heisa, maar met 
de jaarwisseling gaan er tonnen 

fi jnstof de lucht in 
en weet ik hoeveel 
andere rotzooi 
komt er los, maar 
ja dat is oudjaar, 
ach die ene keer 
- dat moet toch 

kunnen. Het val allemaal best mee. 
En die ouwe zeurzak moet niet zo 
zeuren, hoor ik sommigen verzuch-
ten. Maar pas op, hij kon wel eens 
gelijk hebben. De tijd zal het leren!

“Binnenkort vertrekt onze 
predikant naar een nieuwe 
gemeente, we willen de tijd 
nemen voor de beroepings-
procedure maar het zou � jn 
zijn als het pastoraat en een 
aantal activiteiten door kun-
nen gaan. Heeft u een ambu-
lant predikant voor ons?”

De vraag naar een predikant 
voor vervangingswerkzaamhe-
den neemt toe nu steeds meer 
gemeenten bekend zijn met het 
fenomeen ambulant predikant. 

Wat is een ambulant predi-
kant? 
Een ambulant predikant is een 
ervaren predikant die op tijdelijke 
basis (maximaal 2 jaar) vervan-
gingswerkzaam-
heden verricht in 
de gemeente wan-
neer er sprake is 
van een vacature, 
ziekte of zwan-
gerschapsverlof. 
Het gaat hier om 
gewone werkzaamheden. Dit in 
tegenstelling tot een interim-pre-
dikant die in een gemeente komt 

waar er ‘huiswerk’ te doen is: een 
bezinningsproces op de toekomst 
van de gemeente, de transitie 
naar een nieuwe wijze van kerk-
zijn, het omgaan met een crisissi-
tuatie of het verwerken van rouw 
of verlies.

Voorjaar 2019 is gestart met de 
ambulant predikant en al snel is 
er in de PKN een pool gecre-
eerd van ruim zestig ervaren 
en enthousiaste predikanten. 
Gemeenten zijn erg te spreken 
over de mogelijkheid om op een 
snelle en praktische wijze in con-
tact te komen met een predikant 
voor de tussentijd. In november 
2019 waren er uit de pool al acht-
tien predikanten aan het werk in 
een gemeente. Vijf gemeenten 
en predikanten verkeerden in de 

kennismakings-
fase. 

Hoe wordt een 
ambulant pre-
dikant aange-
steld?
Het werkt een-

voudig: de gemeente neemt con-
tact op met de mobiliteitspool en 
na een intake wordt er gekeken 

welke ambulant predikant het 
beste past bij deze gemeente. 
Natuurlijk speelt afstand een rol, 
maar ook de aard van de gemeen-
te, en het accent in het werk. 
Gemeente en ambulant predikant 
maken kennis met elkaar en ver-
volgens zorgt de PKN-diensten-
organisatie voor de aanstelling en 
detachering. 

Vacature
Omdat een goede match essenti-
eel is, is de mobiliteitspool gebaat 
bij een bestand van een groot 

aantal ambulant predikanten, 
verspreid door het hele land en 
gevarieerd wat betreft geestelijke 
ligging. De mobiliteitspool is daar-
om op zoek naar nieuwe ambu-
lant predikanten, met name in het 
midden van het land. 

Info 
Is de ambulant predikant ook iets 
is voor uw gemeente? Neem con-
tact op met de mobiliteitspool, 
arbeidsbemiddeling@pkn.nl 
(Bron: PKN)

Vraag naar ambulant 
predikanten neemt toe

EEN AMBULANT PREDIKANT IS EEN 
ERVAREN PREDIKANT DIE TIJDELIJK 

VERVANGINGSWERKZAAMHEDEN 
VERRICHT IN EEN GEMEENTE WAAR 

SPRAKE IS VAN EEN VACATURE, ZIEKTE 
OF ZWANGERSCHAPSVERLOF

De PKN beschikt over een pool van ruim zestig ervaren en enthousiaste predikanten die voor 
korte tijd een gemeente willen dienen.

Studieavonden over 
Johannesevangelie
Christenen voor Israël organi-
seert drie studieavonden met 
Henk Poot in Enschede. Ds. Poot 
studeerde theologie in Utrecht 
en heeft verschillende boeken op 
zijn naam staan. Poot leidt regel-
matig groepen rond in Israël en 
is een veelgevraagd spreker. De 
studieavonden gaan over ‘Israël 
en het evangelie van Johannes’. 
Van dit evangelie wordt wel 
gezegd dat het zowel pro-Joods 
als anti-Joods is. Hoe zit dat? 
Wie is Johannes en waarom 
vertelt hij andere dingen dan de 
andere evangelisten? Wat bete-
kent dit evangelie voor Israël? 
Omdat in Johannes de feesten 
een belangrijke rol spelen, staat 
op de laatste avond de betekenis 
van het Loofhuttenfeest centraal. 

Donderdag 30 januari, 6 en 27 februari, 19.30 uur, 
Enschede, Bethelkerk, J.H. Boschstraat 30, gratis

Spannend spel voor 
jeugdgroepen
Als leider van een tienerclub 
heb je soms wat inspiratie nodig 
voor leuke activiteiten met de 
tieners. Gelukkig is daar JOP, 
de jongerentak van de PKN. Zij 
organiseren Sirkelslag YOUNG. 
Een spannend en interactief spel 
voor jeugdgroepen (12-16 jaar) 
uit heel Nederland. Het unieke 
hiervan is, dat alle jeugdgroepen 
dit vanaf hun eigen locatie spelen 
en het opnemen tegen honderden 
andere groepen, kriskras door 
Nederland. Het spel wordt online 
gespeeld, dus de clubruimte moet 
een goede WIFI-verbinding heb-
ben. 

Vrijdag 7 februari, aanmelden via: https://bit.ly/37VaJTX, 
meer info via www.jop.nl  

FamilieFestijn de 
Betteld
Met het gezin naar de Betteld 
kan altijd, maar in de meivakan-
tie is er een feestje. Niet alleen 
wordt Koningsdag gevierd, inclu-
sief kleedjesmarkt! Ook koning 
Jezus staat centraal. Het thema 
van de familieconferentie luidt: 
de Koning komt! Samen met 
Compassion worden er allemaal 
leuke activiteiten op touw gezet 
en Reni en Elisa komen optre-
den. 

Zaterdag 25 april - zaterdag 2 mei, Zelhem, Aaltense-
weg 11, De Betteld, www.betteld.nl  

Kerkdienst van SIEN
Dominee H. Boersma uit Grams-
bergen gaat voor in de regionale 
kerkdienst van SIEN. Ook goed 
te volgen voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Beken-
de liederen worden gezongen 
en er zijn allemaal muziekinstru-
menten aanwezig voor wie zelf 
muziek wil maken. Na afl oop 
staan koffi e, thee en fris klaar. 
SIEN volgen op Facebook kan 
ook, kijk dan op SIEN Regionale 
Commissie Ommen en Omstre-
ken. 

Zondag 26 januari, 15.00 uur, Gramsbergen, Vlaswiek-
kerk, Burgemeester van Riemsdijkstraat 2, info: www.
sien.nl

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

REGIONALE DOVENDIENST?
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God is een zeldzaamheid 
geworden, maar dat was hij al 
Rikkert Zuiderveld

De Week van Gebed komt 
er weer aan. In Daarlerveen 
en vier omringende plaatsen 
geeft men dit een regionaal 
tintje met ‘Bidden langs het 
kanaal’. Alle kerken liggen 
namelijk aan één en hetzelf-
de kanaal. 

Wie wil, kan tijdens deze week 
steeds ergens anders bidden en 
broeders en zusters van andere 
gezindten en uit andere plaatsen 
ontmoeten. De week begint met 
een kerkdienst in Daarleveen, 
waaraan een speciale projectband 
mee zal werken. Deze dienst 
vindt om 19.00 uur plaats in De 
Schoof in Daarlerveen. 

Het programma ziet er als volgt uit:

•  Maandag 20 januari, 
Vroomshoop, Het Anker, 
Hoofdstraat 35

•  Dinsdag 21 januari, Beerzerveld, 
Hervormde Kerk, Wester-
weg 38 

•  Woensdag 22 januari, Geerdijk, 
Sint Willibrordus, School-
straat 80 

•  Donderdag 23 januari, Daar-
lerveen, De Kru iskerk, Kerk-
straat 1 

•  Vrijdag 24 januari, Vriezenveen, 
Westerkerk, Kanaalweg Zuid 7 

Buitengewoon
De gebedsweek vindt plaats van 

19 tot en met 26 januari. Chris-
tenen in de hele wereld komen 
samen om te bidden voor elkaar, 
voor de stad of dorp, het land 
en de wereld. Het thema dit jaar, 

‘Buitengewoon’, is aangedragen 
door christenen uit Malta. 

Het programma begint elke avond om 19.15 uur 
en duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Week lang Bidden langs het kanaal

 Zondag 19 januari 2020

Aalden 10.00 da. W. Hordijk
Alteveer GK 10.00 ds. H. 
Hoogeveen 19.00 jeugddienst
Assen AK 10.00 ds. R. 
Busschers De Bron 10.00 ds. 
L. v/d Peppel JK 10.00 ds. R. 
Koopmans De Slingeborgh 
10.30 dhr. W. Staal OK 10.00 
ds. B. Riepma
Beilen PK 10.00 ds. M. 
Hazeleger
Borger GH 10.00 past. H. 
Hansma 19.00 ds. J. Hermes
Bovensmilde WK 10.00 ds. 
S. Kits
Coevorden GK 10.00 ds. N. 
Nagelhout
Diever GK 10.00 dhr. B. 
van Dijke 19.00 dhr. P. Poort. 
Jeugdd.
Drijber GK 10.00 dhr. Lowijs
Elim HK 10.00 ds. K. van 
Staveren. Voorber. H.A.
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 ds. van Elten
Gasselternijveen 10.00 da. F. 
de Boer
Gees 11.00 ds. B. Breunesse
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. P. de Vries. H.A.
Hollandscheveld 10.00 dhr. R. 
Hakkert 19.00 opendeurdienst
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. B. Urgert
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. 
Paans GrK 9.30 ds. J. Snaterse. 
H.A. 17.00 ds. W. Dekker HK 
9.30 ds. D. Geertsma OK 9.30 
ds. D. v/d Vaart VH 9.30 ds. W. 
Loosman Weidesteyn 10.30 
ds. T. Braam Olden Kinholt 

10.15 ds. Y. Breemes
Klazienaveen KK 9.30 ds. 
Nobel
Kloosterveen De 
Ontmoeting 10.00 da. E. 
Struikmans
Meppel MK 10.00 ds. S. 
Sijtsema Erfdeel 10.00 Roelie 
Stevens
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E. 
Akkerman
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T. 
Beekman 19.00 ds. J. Geerts
Nieuweroord RH 10.00 prop. 
A. Palland
Nieuw-Weerdinge RW 10.00 
dhr. Broers
Nijeveen 10.00 dhr. M. van Hal 
19.00 zangdienst
Noordscheschut GK 19.00 ds. 
W. Bakker
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. Jumelet
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer
Tiendeveen 10.00 prop. 
H. Neervoort 15.00 ds. T. 
Beekman
Valthe BK 10.00 ds. H. Thon
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 da. 
E. v/d Meulen SK 10.00 da. M. 
Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. G. 
Olde HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde OK 10.00 ds. A. 
Westra
Zwartemeer GK 9.30 dhr. 
Sprenger

Zondag 19 januari 2020

Kraggenburg 10.00 ds. G. van 
Rheenen. H.A.
Urk BK 10.00 ds. A. Keleman 
17.00 ds. E. Terpstra PK 10.00 
ds. E. Terpstra 17.00 ds. G. van 
Zanden De Poort 10.00 ds. 
G. van Zanden 16.45 ds. K. de 
Graaf
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke

Zondag 19 januari 2020

Almelo De Ontmoeting 
10.00 ds. C. Elsing. H.A. 19.00 
leerdienst. Dankz. GrK 10.00 
ds. P. Endedijk PK 10.00 ds. 
M. Montagne Noach 10.00 ds. 
D. van Bart Eugeria 10.15 da. 

J. Vedders ZGT 10.30 da. A. 
Stienstra
Beerzerveld 19.00 ds. H. Paas
Belt-Schutsloot 9.30 ds. T. 
Veenstra
Bergentheim WK 10.00 ds. 
G. Rohaan 19.00 ds. K. Jelsma
Berkum HH 9.30 ds. M. 
Nieuwkoop
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
Dijkhuis 10.00 ds. G. Veeniing
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d 
Berg
Daarle HK 9.30 ds. J. Goossen 
19.00 ds. K. Borsje GK 9.30 
ds. L. Kramer 15.00 ds. T. 
Oldenhuis
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. T. 
Keuning Oudleusen 10.00 ds. 
H. Schipper
Dedemsvaart Antenne 9.30 
ds. J. Zondag De Fontein 19.00 
ds. K. van Staveren
De Krim PK 10.00 dhr. A. 
Nijburg
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 da. 
G. Rohaan 19.00 ds. R. van 
Hornsveld. Jeugdd. DK 10.00 ds. 
K. Borsje
Enschede Lonneker 10.00 
da. M. Schepers Usselo 10.00 
ds. O. Haasnoot BK 10.00 
prop. H. van Toor ZP 18.00 
ds. G. Elzinga HZ 10.00 ds. J. 
Zuurmond JK 10.00 mw. N. 
Hengeveld
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. den 
Oudsten. H.A.
Genemuiden GK 9.30 en 
19.00 ds. I. Postma GrK 9.30 
ds. J. Zuijderduijn 15.30 ds. W. 
Hulsman HC 9.30 ds. J. Heurink
Giethoorn PG 10.00 dhr. K. 
de Lange
Hardenberg Baalderveld 
10.00 ds. P. Langbroek SK 
10.00 ds. A. de Lange 19.00 ds. 
P. Noordmans De Matrix 9.30 
ds. Y. van Benthem Radewijk 
10.00 ds. P. Noordmans Witte 
Kerk 10.00 ds. W. v/d Wel 
Oostloorn 11.00 ds. Y. van 
Benthem
Heino 10.00 oec. dienst
Holten DK 9.30 ds. S. 
Roozenboom. H.A. 19.00 ds. G. 
van Herk Kandelaar 9.30 ds. 

G. van Herk. H.A.
Kampen OH 10.00 ds. R. 
Vissinga 19.00 Taizé-viering
Kuinre 10.00 ds. l. Woord
Lemelerveld BK 9.30 ds. G. 
Naber
Lutten RK 9.30 ds. J. Post LK 
9.30 dhr. H. Kerssies
Mariënberg SK 9.30 ds. G. 
Lambers-Heerspink. H.A.
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. 
G. Trouwborst OK 10.00 ds. E. 
Urban 19.15 welkomstdienst
Nijverdal RB 9.30 ds. B. v/d 
Weg. H.A. HC 9.30 ds. H. 
van Dalen. H.A. 18.30 ds. K. 
Hazeleger
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans 
GK 9.30 ds. G. v/d Dool. H.A.
Ommen GK 9.30 ds. 
W. den Braber HK 10.00 
ds. L. Aangeenbrug 19.00 
crosspointdienst
Rijssen GK 9.30 ds. G. Zijl 
19.00 da. B. v/d Weg
Rouveen 9.15 ds. J. van Ark
Sint Jansklooster JK 10.00 
ds. W. Menkveld. Voorber. H.A. 
Kapel 14.30 ds. J. Wassenaar
Staphorst 11.00 ds. J. van Ark 
HK 10.00 ds. T. Prins
Steenwijk GrK 10.00 past. T. 
v/d Swan
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap MK 10.00 ds. D. Wolters
Vriezenveen OK 9.30 ds. P. 
ten Kleij 19.00 OMC
Wanneperveen 11.00 dhr. D. 
Boer
Westerhaar 9.30 ds. T. 
Oldenhuis
Wierden DK 9.00 en 10.45 
ds. T. Smink 18.45 ds. H. 
Donken GK 9.30 en 19.00 ds. 
P. Dekker Hoge Hexel 9.30 ds. 
H. Donken 15.00 ds. T. Smink
Wijhe NK 10.00 da. M. 
Veenstra
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 kand. D. Maassen 
v/d Brink 14.30 ds. de Vries
Windesheim 10.00 ds. J. 
Tadema 19.00 ds. J. Kommers
Witharen 10.00 ds. K. Jelsma
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek. Voorber. H.A. HK 19.00 
ds. A. v/d Spek
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink. 
H.A. GrK 17.00 mw. C. van 
Stappen JK 9.30 ds. G. Codée 
17.00 dr. M. Paul LK 10.00 
ds. M. Jonker OK 10.00 ds. I. 
Epema Open Kring 9.30 ds. 
C. Baljeu SiK 10.00 en 19.00 
ds. H. Evers StK 10.00 ds. T. 
Dankers

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

Drenthe

Flevoland

Overijssel

Wij lezen vandaag

Even doordenken

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

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

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

Eindredactie Willemke Wieringa

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

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

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

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

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

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

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

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

Abonnementen Voor opga  ve van een abon-
nement, een adreswijziging of vragen over de 
verzending kunt u contact opnemen met
Henriëtte Gerfen: 
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag 
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475. 
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische 
incasso € 67; per jaar met een factuur € 73; per 
half jaar met een automatische incasso 
€ 37; per half jaar met een factuur € 40
Abonnementen kunnen elk gewenst moment 
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een 
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk 
gewenst moment worden opgezegd, waarbij een 
opzegtermijn van één maand geldt. Opzeggingen 
dienen schriftelijk of per email te geschieden. Een 
opgezegd abonnement loopt door tot afl oop van 
de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal 
35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van okto-
ber t/m maart, in de tussenliggende periode min-
der frequent. Zie voor de verschijningsdata: 
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

Vrijdag 17 januari
Jesaja 60:15-22

Zaterdag 18 januari
Jesaja 61:1-11

Zondag 19 januari
Jesaja 62:1-12

Maandag 20 januari
Psalm 96

Dinsdag 21 januari
Spreuken 1:1-19

Woensdag 22 januari
Spreuken 1:20-33

Donderdag 23 januari
Spreuken 2:1-22

Vrijdag 24 januari
Matteüs 4:1-11

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ZENDINGSMIDDAG 
VAN DE KERK?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDER CONCERT?
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‘Buitengewoon’, is aangedragen 
door christenen uit Malta. 

Het programma begint elke avond om 19.15 uur 
en duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Agenda

Zondag 19 januari
Startdienst Bidden langs het 
kanaal, 19.00 uur, Daarlerveen, 
De Schoof, Brugstraat 10, 
na afl oop koffi e, thee en ontmoe-
ting

Zondag 19 januari
Jeugddienst ‘Val niet in het zwem-
bad!’, 19.15 uur, Diever, Kruis-
kerk, Kruisstraat 1a

Zondag 19 januari
Welkomdienst, 19.00 uur (18.45 
uur samenzang), Borger, Goede 
Herderkerk

Dinsdag 21 januari
Cursus ‘De 7 wonderen van het 
kruis’, 19.30 uur, (2e van 7 avon-
den) o.l.v. Tineke van Streun, 
Zwartsluis, De Poort, Het 
Singel 16, info: leerhuiszwartewa-
terland.nl

Woensdag 22 januari
Marriagecourse, 19.00 uur, 
Hasselt, de Koningshof, 
www.leerhuiszwartewaterland.nl

Donderdag 23 januari
Lezing Oscar Lohuis over 
beloofde land, 19.30 - 21.30 uur, 
Dedemsvaart, De Fontein, 
Hoofdvaart 7, gratis 
(collecte)

Donderdag 23 januari
Lezing Mees te Velde over 
getijdengebed, 20.00 uur, 
Hellendoorn, Leerkamer, Jac. 
Kapteijnstraat/Zuid Esweg

Zondag 26 januari
Welkomdienst Assen met ds. 
Gardenier, Christelijk Mannen-
koor Assen en organist Harm 
Hoeve, 19.00 uur (18.45 uur 
samenzang), Assen, Jozefkerk

Maandag 27 januari
Start Alpha-cursus en Youth 
Alpha (10 avonden), 19.00 uur, 
Genemuiden, Boerendiekhuus 
(Alpha) en Hasselt, Onder de 
Luifel (Youth Alpha), € 15, 
opgeven: www.leerhuiszwartewa-
terland.nl/aanmelden

Maandag 27 januari
Namen lezen joodse slachtoffers, 
19.30 - 21.30 uur; Deventer, Etty 
Hillesum Centrum, Roggestraat 3

Dinsdag 28 januari
Margrietha Reinders over Pionie-
ren, 14.00 - 16.00 uur, Almere-
Stad, De Lichtboog, Klokkelui-
derstraat 10, gratis

Donderdag 30 januari
Lezing ds. De Vreugd over Israël 
en Gods heilplan, 19.30 uur, 
Zwolle, Sionskerk, Glanerbeek 
10, gratis (collecte)

Donderdag 30 januari, 6 en 
27 februari
Studieavonden met ds. Henk 
Poot, 19.30 uur, Enschede, 
Bethelkerk, J.H. Boschstraat 30

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Geke’s Tiental viert in mei 
het veertigjarig jubileum. 
Jaarlijks verzorgen de kin-
deren diverse optredens in 
kerken, van protestant tot 
rooms katholiek, maar ook 
in het Amsterdamse Concert-
gebouw en in kleine zaaltjes. 
Het begon allemaal met Geke 
van der Sloot. Nog altijd is 
het Tiental haar lust en haar 
leven.

Geke werd 55 jaar 
geleden geboren in 

een gereformeerd gezin op Urk. 
Als kind kon ze al goed zingen en 
kreeg ze voor haar zangkunst hoge 
rapportcijfers. “Maar rekenen en 
taal werden meer gewaardeerd. 
Ik was daar kwaad om. Basis-
scholen werden en worden nog 
steeds beoordeeld op resultaten 
bij taal en rekenen, zingen wordt 
niet meegenomen in de beoorde-
ling of je een goede school bent. 
Er wordt wel muziekonderwijs 
gegeven, maar zangonderwijs - zelf 
zingen - is toch wat anders. Zingen 
heeft een grote vormende waarde 
en ik vecht ervoor dat men het 
belang daarvan weer gaat inzien. 
Zingen is een mooie gave van onze 
Schepper.”

Docent 
Geke is docent op een school 
voor speciaal onderwijs en leidt 
daarnaast Geke’s Tiental. Toen ze 
zestien was, begon ze wekelijks 
met een paar basisschoolkinde-
ren te zingen. “Op een gegeven 
moment werd ik gevraagd voor 
een bruiloft. Dat was het begin 
van Gekè s Tiental, dat niet zozeer 
een kinderkoor is, maar een 
zangschool. Door de jaren heen 

hebben we al zeventien cd’s uitge-
bracht, waaronder enkele in het 
Hebreeuws. 

Zanglerares
Geke volgde de opleiding tot zang-
lerares en treedt ook op. “Klas-
siek komt het meeste voor, maar 
in principe zing ik alles. Vissers-
liederen, maar ook de Mattheus 
Passion. Religieuze liederen heb-
ben de meeste zeggingskracht.” 
De Bond van Oranje Verenigingen 
vroeg haar het Nieuwe lied voor 
de Koning te zingen bij het bezoek 
van de koning aan 
Urk in 2017. De 
zangeres ontving 
een koninklijke 
onderscheiding 
vanwege haar verdiensten voor 
het zangonderwijs. Haar inzet 
trekt ook internationaal de aan-
dacht. Zo werd enkele jaren gele-
den muziek van Geke’s Tiental ten 
gehore gebracht tijdens een inter-
nationale conferentie over zangon-
derwijs in Spanje.

Oefening
Geke is docent in deeltijd, zodat 
ze de rest van de week kan beste-
den aan haar Tiental, kinderen van 
vier tot achttien jaar, soms ouder. 
De repetities vinden plaats in het 
gebouw van het Urker Leger des 
Heils. Dat Urk een zangschool 
heeft, is volgens Geke niet meer 
dan logisch. “Urk heeft een grote 
traditie als het gaat om koormu-
ziek. Iedereen kent het Urker 
Mannenkoor. Bij die traditie hoort 
goed zangonderwijs.” Elk jaar na 
de schoolvakantie wordt een nieu-
we groep gevormd. Geke heeft 
uitgerekend dat ze tienduizend 
zanglessen heeft gegeven aan vele 
honderden leerlingen. 

Pro Deo
Geke verdient niets met het zang-
onderwijs. “Het is hard werken 
en ik heb me veel ontzegd. Ik ga 
nooit op vakantie, leef sober en 
ga elke doordeweekse avond met 
de bus naar de repetitie en daarna 
weer naar huis. De fi nanciering 
van de optredens en de studio-
opnames is altijd gelukt, zonder 
een cent subsidie. Dat mag best 
een wonder van boven genoemd 
worden. Ouders betalen een bij-
drage en ook zijn er donateurs. In 
de hele wereld zijn er maar enkele 

zangscholen zoals 
die van mij, op pro 
deo basis.”

Arrangementen
Geke schrijft veel arrangementen 
zelf. Ze hecht zeer aan  meer-
stemmigheid. “Er is voor kinderen 
niet zoveel driestemmige muziek 
voor in de kerk. In 1986 al werd 
ik door de NCRV uitgekozen om 
met de kinderen voor tv te komen 
zingen maar omdat het éénstem-
mig was, heb ik gezegd dat ze 
maar een ander moesten zoeken. 
Uiteindelijk heb ik wel meegedaan 
met meerstemmige zang.”

Voorliefde
Ze houdt van kinderen. “Die  
boeien altijd. Je kunt ze nog vor-
men. Volwassenen niet meer. Ook 
ben ik begaan met mensen aan de 
onderkant van de samenleving. 
Mijn liefde ligt bij alles wat zwak 
is. Zo heb ik in 2015, toen we in 
Nederland te maken hadden met 
een grote vluchtelingenstroom, 
een project uitgevoerd met men-
sen van het azc. We hebben con-
certen gegeven en een Kerstsingle 
opgenomen met vluchtelingen. 
Ook zingen twee Syrische meisjes 
mee in Geke’s Tiental. Overigens 
was niet iedereen blij met mijn 

inzet voor de vluchtelingen, maar 
daar heb ik me niet zoveel van 
aangetrokken.” Gekes inzet voor 
rechtvaardigheid uit zich ook in 
het spontaan schrijven van pro-
testliederen, of het nu gaat om 
een hondenverbod op de dijk op 
Urk of een protest tegen het puls-
verbod voor vissers, dat ze zowel 
zingend in de Tweede Kamer als 
in het Europees Parlement liet 
horen. “Het hondenverbod is 
omgezet in een aanlijngebod. Het 
pulsverbod is er wel gekomen, 
maar er ontstond wel sympathie 
voor de vissers.”

Jubileum
Op 5 mei 2020 bestaat de zang-
school veertig jaar. Het jubileum 
wordt gevierd in de Bethelkerk 
op Urk, samen 
met Geke’s 
Tiental en De 
Zonnepit-
ten en man-
nenkoor De 
Urker Zangers 
onder leiding 
van  Jacob 
Schenk. 
Kaarten zijn 
verkrijgbaar 
via de 
website 
www.
gekestien-
tal.nl

IN DE HELE WERELD ZIJN ER MAAR 
ENKELE ZANGSCHOLEN ZOALS DIE VAN 

MIJ, OP PRO DEO BASIS

Geke’s Tiental bijna veertig jaar

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

Geke van der Sloot: “Kinderen boeien altijd. Je kunt ze nog vormen.”

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

INTERESSANTE LEZING?
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Kerkdiensten
Zondag 19 januari is er geen 
dienst.
Zondag 26 januari, 9.30 uur, 
voorganger mw. L. Brugmans
Pastorale hulp. Mocht u die 
nodig hebben, neemt u dan con-
tact op met een van de ouder-
lingen. Zieken en allen die pijn 
en verdriet hebben: wensen we 
Gods troost en nabijheid toe.
Prediker 1:8 (van Joke Ver-
weerd, uit Toeval bestaat niet)
“Alles is vermoeiend, zozeer 
dat er geen woorden voor te 
vinden zijn. De ogen van een 
mens kijken en vinden geen rust, 
zijn oren horen en ze blijven 
horen.” Deze tekst klopt: het 
leven is een aaneenschakeling 
van indrukken. Het gaat maar 
door, het ene na het andere 
beeld, geluid op geluid. De pre-
diker wordt moe een schakeltje 
van een grote ketting te zijn. Hij 
stelt het zich even letterlijk voor 
en het vermoeit hem bovenmate 
dat zijn ogen steeds opnieuw 
beelden blijven zien en zijn oren 
steeds opnieuw geluid blijven 
opvangen. Die beelden en gelui-
den moeten worden geïnter-pre-
teerd door zijn hersenen; dan 
pas weet hij wat hij ziet, wat hij 
hoort. Hoeveel staat er intussen 
op jouw harde schijf? Ja, dat kan 
je moe maken, maar het vertelt 
ook iets over deelname, ergens 
deel van uitmaken, een samen-
leving vormen over de plek die 
je inneemt, wat je biedt en wat 
je vraagt, over wat je krijgt en 
wat je geeft. Hoe bijzonder ben 
je! Mens tussen mensen met 
eigen gedachten, emoties en een 
visie. Jij hoort net weer anders 
dan de rest, er valt jou iets op 
wat een ander over het hoofd 
ziet. Hoe complex is de samen-
leving waarin God jouw inbreng 
gebruiken kan, nodig vindt zelfs. 
Anders had Hij je immers niet 
bedacht? Oké dan, liever moe 
dan lui, toch? 
Oud en Nieuw (uit: Geloof in 
Nederland, museum Catharijne-
convent)
Op 31 december nemen we 
afscheid van het oude jaar en op 
1 januari verwelkomen we het 
nieuwe. Ook toen er in Neder-
land nog geen vuurwerk was, 
gebeurde dat al met veel kabaal 
en vuur. Oliebollen eten we 
sinds een jaar of vierhonderd. 
Misschien omdat er vroeger 
met nieuwjaar vet brood aan 
de goden werd geofferd, maar 
waarschijnlijk ook om de buik 
te spekken voor de rest van 
de winter. Elkaar een gelukkig 
nieuwjaar wensen is een eeu-
wenoude traditie. Van oudsher 
gebeurde dat per brief en later 
met speciale nieuwjaarskaarten. 
De laatste jaren zijn er sms en 

Wat moet een voorganger 
tijdens de liturgie allemaal 
uitleggen? Nauw daarmee 
verbonden is de vraag: wat 
wordt er geprojecteerd op de 
beamer, als die er is? 

DOOR DR. RIEMER ROUKEMA, ZWOLLE 

Er is een stijl van voorgaan waarin 
de predikant herhaaldelijk uitlegt 
wat we gaan doen. Het komt voor 
dat de voorganger uitlegt dat we 
gaan danken en bidden, dat er 
daarna gelegenheid voor stil gebed 
is, en dat dit wordt afgesloten met 
een gezamenlijk gebeden Onze 
Vader. In veel gemeenten gaat dat 
iedere zondag zo, 
en soms staat het 
ook op de papie-
ren liturgie, of 
wordt het gepro-
jecteerd door de beamer. Dan is 
het de vraag waarom de voorgan-
ger dan toch uitlegt hoe het onder-
deel van danken en bidden is opge-
bouwd. Een ander voorbeeld: het 
komt wel voor dat een predikant 
aankondigt dat er orgelspel is na 
de preek. Zo gaat het wel vaker, of 
het is de regel, dus weer de vraag: 
waarom wordt dat dan nog aan-
gekondigd? Waarom mag het niet 
gewoon zonder toelichting gebeu-
ren? Een kerkganger die er niet 
mee bekend is, merkt vanzelf wel 
dat de organist het orgel bespeelt 
en hoe het gaat met de dankzeg-
ging en voorbede. En voor wie wel 
bekend is met de gang van zaken, is 
de toelichting overbodig. 

Kaarsen
In veel protestantse gemeenten 
worden aan het begin van de dienst 
twee kaarsen aangestoken, veelal 
door een kind, al dan niet met de 
hulp van een volwassene. Over dat 
aansteken van de kaarsen heb ik 
eens geschreven dat het voor mijn 
besef geen betekenis heeft, behalve 
dat een kind iets doet (zie www.
riemerroukema.nl/downloads/Rie-
merRoukema-0033.pdf). Lang gele-

den dienden die kaarsen om dege-
ne die de Schriftlezingen verzorgde 
bij te lichten, maar we hebben nu 
elektrisch licht; en op zondagoch-
tend valt er in veel kerken toch al 
genoeg licht. Dat ongemak over 
dit lege symbool van het aansteken 
van de kaarsen wordt soms onder-
vangen door uit te leggen waar-
voor het staat. Als gastvoorganger 
heb ik diverse duidingen gehoord. 
De twee kaarsen zouden staan 
voor het Oude en het Nieuwe Tes-
tament, of voor het Woord en de 
wereld, of voor andere zaken die 
ik niet heb onthouden. Die uitleg 
wordt iedere zondag herhaald, om 
de suggestie tegen te gaan dat het 

aansteken van die 
kaarsen een leeg 
symbool is. Maar 
is dat de oplossing? 
Als een symbool 

eerst moet worden uitgelegd, en 
steeds opnieuw, functioneert het 
dan wel?

Liturgie of catechisatie
Mijn punt is dit: liturgie is bedoeld 
om te vieren en niet om steeds 
weer te verklaren. Als kerkganger 
kun je een liturgie heel goed onder-
gaan zonder dat alle elementen 
worden uitgelegd. Liturgie en cate-
chisatie moeten we niet verwarren. 
Toegegeven: veel gemeenteleden 
hebben geen catechisatie gevolgd 
waarin de liturgie werd besproken. 
Maar de oplossing van dit manco is 
niet om de catechisatie dan maar te 
geven tijdens de liturgie en steeds 
weer uit te leggen wat er gebeurt. 
Al die overbodige woorden slaan 
de liturgie dood. 

Beamer
Dit brengt mij op de beamer die 
in veel protestantse gemeenten is 
ingevoerd. Die is handig voor het 
projecteren van liederen en het 
vertonen van een afbeelding waar-
naar in de preek wordt verwezen. 
Maar in de praktijk wordt er veel 
meer geprojecteerd. Vaak verschij-
nen alle elementen van de dienst 

op het scherm: bemoediging, groet, 
gebed (met een plaatje van gevou-
wen handen), enzovoorts. Voor-
afgaande aan de dienst verschijnen 
alle mededelingen, en als ze ver-
toond zijn, dan begint het weer van 
voren af aan, en tijdens de collecte 
worden ze herhaald. Of er wordt 
tijdens de collecte een fi lmpje van 
Kerk in Actie ver-
toond. Ik heb res-
pect voor de inzet 
van beamerteams, 
maar mijns inziens 
getuigt dit gebruik van de beamer 
van een reusachtig misverstand 
over liturgie: alsof de kerkgangers 
permanent beziggehouden moe-
ten worden en hun steeds moet 
worden uitgelegd wat er gebeurt. 
Blijft er dan nog wel ruimte over 
voor verstilling en concentratie op 
het geheim van het geloof? Voor 

autistische kerkgangers is dat bom-
bardement aan prikkels sowieso 
te vermoeiend. Voor hen worden 
soms ‘prikkelarme diensten’ geor-
ganiseerd, maar waar zijn we in 
andere diensten dan mee bezig? 
Laat daar ook maar eens een stilte 
vallen, bij voorbeeld als de voor-
ganger zegt: “Laten wij bidden”. 

Als het gebed pas 
begint nadat de 
onrust enigszins 
is afgenomen, dan 
vinden kerkgan-

gers er eerder de innerlijke ruimte 
voor, dan dat op het scherm van 
de beamer ‘gebed’ staat, met een 
plaatje. 

Dr. R. Roukema is hoogleraar aan de Protestantse Theologi-

sche Universiteit, vestiging Groningen, en predikant van de 

Waalse gemeente te Zwolle. 

Wat legt de voorganger uit?

Lang geleden dienden kaarsen in de kerk  om degene die 
de Schriftlezingen verzorgde bij te lichten

VOOR AUTISTISCHE KERKGANGERS IS 
DAT BOMBARDEMENT AAN PRIKKELS 

SOWIESO TE VERMOEIEND.

MIJN PUNT IS DIT: LITURGIE IS 
BEDOELD OM TE VIEREN EN NIET OM 

STEEDS WEER TE VERKLAREN.

In het hoofdartikel ging het 
over Spirituele oecumene. 
Hierna een vervolg, over het 
boek: Wij geloven van Bram 
van de Beek en Herwi Rikhof. 

Van de Beek is eme-
ritus hoogleraar van de Vrije Uni-
versiteit in Amsterdam en emeritus 
predikant in de Protestantse Kerk 
in Nederland, Rikhof emeritus 
hoogleraar van de Universiteit van 
Tilburg en priester van het bisdom 
’s-Hertogenbosch.

Ambitie
In hun boek bespreken Van de 
Beek en Rikhof de belijdenis van 
Nicea/Constantinopel, de meest 
klassieke samenvatting van het 
christelijk geloof. Het is ook de 
belijdenis die door vrijwel alle ker-
ken wordt erkend. In het ‘Woord 

vooraf’ geven de auteurs hun 
bedoeling dan wel hun ambitie prijs. 
Ze stellen dat op godsdienstig ter-
rein individualisme 
en privémeningen 
de boventoon voe-
ren. In die context 
vinden ze het des 
te meer nodig om de fundamentele 
geloofsregels ter harte te nemen. 
De belijdenis van Nicea/Constanti-
nopel begint niet met ‘Ik’, maar met 
‘Wij’. Je kunt zeggen dat geloven 
een persoonlijke zaak is. Er was 
lange tijd, in de geschiedenis van 

het ‘corpus christianum’, reden om 
daar de nadruk op te leggen. Maar, 
zeggen Van de Beek en Rikhof: nu 

de cultuur, ook de 
christelijke, sterk 
gedifferentieerd is 
en er subgroepen 
met subculturen 

opkomen, is er alle aanleiding om 
het ‘Wij’, dat iets van katholiciteit in 
zich draagt, naar voren te brengen.

Meervoud
‘Het meervoud geeft aan hoezeer 
het geloof voor allen een is in de 

gemeenschap met de ene God in 
de ene kerk. God is er eerder dan 
wij en de kerk is er eerder dan ik. 
Mijn ‘ik’ bestaat alleen bij de gratie 
van het ‘wij’. I k zou niet geloven 
als er geen kerk was geweest, zegt 
ook Augustinus.’ 

Vroege Kerk
Nu de naam Augustinus valt: de 
auteurs gaan nogal eens te rade bij 
de Vroege Kerk, de eerste eeuwen 
van het christendom. Begrijpelijk. 
Want toen was de kerk nog onge-
deeld.

Het boek kan gebruikt worden als 
basis voor geloofsgesprekken in 
parochies en gemeenten. De deel-
nemers moeten er wel goed voor 
gaan zitten, want het is stevige 
kost. Maar voor de protestantse 
lezer ook een boeiende kennisma-
king met ‘de’ rooms-katholieke kijk 
op de inhoud van het geloof. 

Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De 

geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door 

Bram van de Beek en Herwi Rikhof; KokBoekencentrum Uit-

gevers, Utrecht; 220 p.; ISBN 9789043532716; € 19,99.

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

Wij geloven

OP GODSDIENSTIG TERREIN VOEREN 
INDIVIDUALISME EN PRIVÉMENINGEN 

DE BOVENTOON.

Op godsdienstig terrein voeren individualisme en 
privémeningen de boventoon.

Zaterdag 18 januari
Spetterend nieuwjaarsconcert 
(met dolfi jnen), Harderwijk, 
Dolfi narium, € 15, tickets: 
www.imddrachten.nl

Vrijdag 7 februari
Elle Limebear met Reyer & 
band, Assen, De Ark J.C. van 
Markenstraat 25, 20.00 uur, € 17, 
info/tickets: eventsforchrist.nl

Vrijdag 20 maart
InSalvation-Exodus Tour, 19.30 
uur, Almelo, Pinkstergemeente 
de Banier, Hofkampstraat 169, 
€ 3,50, info/tickets: 
eventsforchrist.nl

Zondag 22 maart
InSalvation-Exodus Tour, 
19.30 uur, Urk, Volle 
Evangeliegemeente De 
Morgenster, Rotholm 20, € 3,50, 
info/tickets: eventsforchrist.nl

Vrijdag 27 maart
InSalvation-Exodus Tour, 19.30 
uur, Assen, locatie nog niet 
bekend, € 3,50, info/tickets: 
eventsforchrist.nl

Vrijdag 27 maart
Stiltetour 2020 ‘van Presteren 
naar Liefhebben’ m.m.v. Ronald 
Koops en Mirjam van der Vegt, 
Zwolle, Dominicanenklooster, 
Assendorperstraat 29, € 18,99, 
info/tickets: truetickets.nl/
stiltetour 

Donderdag 23 april
Timzingt, cabaretvoorstelling 
‘Verloren vaders’, 20.00 uur, 
Assen, De Nieuwe Kolk, 
Weierstraat 1, 20.00 uur, info/
tickets: eventsforchrist.nl (vanaf 
€ 24,50)

Vrijdag 1 mei
Aanbiddingsconcert m.m.v. 
Worship Central, 20.00 uur, 
Zwolle, Verrijzeniskerk, Bachlaan 
150, info/tickets: eventsforchrist.nl

Woensdag 27 mei
Timzingt, cabaretvoorstelling 
‘Verloren vaders’, 20.00 uur, 
Zwolle, Theater De Spiegel, 
Spinhuisplein 14, info/tickets: 
eventsforchrist.nl (vanaf € 24,50)

Donderdag 4 juni
Matt Redman in concert, 20.00 
uur Zwolle, IJsselhallen, Rieteweg 
4, info/kaarten: eventsforchrist.nl

Vrijdag 16 oktober
Rend Collective Concerttour 
(Matt Maher in voorprogramma), 
20.00 uur Zwolle, IJsselhallen, 
Rieteweg 4,  info/tickets: 
eventsforchrist.nl

Muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

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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Kerkdiensten
Zondag 19 januari is er geen 
dienst.
Zondag 26 januari, 9.30 uur, 
voorganger mw. L. Brugmans
Pastorale hulp. Mocht u die 
nodig hebben, neemt u dan con-
tact op met een van de ouder-
lingen. Zieken en allen die pijn 
en verdriet hebben: wensen we 
Gods troost en nabijheid toe.
Prediker 1:8 (van Joke Ver-
weerd, uit Toeval bestaat niet)
“Alles is vermoeiend, zozeer 
dat er geen woorden voor te 
vinden zijn. De ogen van een 
mens kijken en vinden geen rust, 
zijn oren horen en ze blijven 
horen.” Deze tekst klopt: het 
leven is een aaneenschakeling 
van indrukken. Het gaat maar 
door, het ene na het andere 
beeld, geluid op geluid. De pre-
diker wordt moe een schakeltje 
van een grote ketting te zijn. Hij 
stelt het zich even letterlijk voor 
en het vermoeit hem bovenmate 
dat zijn ogen steeds opnieuw 
beelden blijven zien en zijn oren 
steeds opnieuw geluid blijven 
opvangen. Die beelden en gelui-
den moeten worden geïnter-pre-
teerd door zijn hersenen; dan 
pas weet hij wat hij ziet, wat hij 
hoort. Hoeveel staat er intussen 
op jouw harde schijf? Ja, dat kan 
je moe maken, maar het vertelt 
ook iets over deelname, ergens 
deel van uitmaken, een samen-
leving vormen over de plek die 
je inneemt, wat je biedt en wat 
je vraagt, over wat je krijgt en 
wat je geeft. Hoe bijzonder ben 
je! Mens tussen mensen met 
eigen gedachten, emoties en een 
visie. Jij hoort net weer anders 
dan de rest, er valt jou iets op 
wat een ander over het hoofd 
ziet. Hoe complex is de samen-
leving waarin God jouw inbreng 
gebruiken kan, nodig vindt zelfs. 
Anders had Hij je immers niet 
bedacht? Oké dan, liever moe 
dan lui, toch? 
Oud en Nieuw (uit: Geloof in 
Nederland, museum Catharijne-
convent)
Op 31 december nemen we 
afscheid van het oude jaar en op 
1 januari verwelkomen we het 
nieuwe. Ook toen er in Neder-
land nog geen vuurwerk was, 
gebeurde dat al met veel kabaal 
en vuur. Oliebollen eten we 
sinds een jaar of vierhonderd. 
Misschien omdat er vroeger 
met nieuwjaar vet brood aan 
de goden werd geofferd, maar 
waarschijnlijk ook om de buik 
te spekken voor de rest van 
de winter. Elkaar een gelukkig 
nieuwjaar wensen is een eeu-
wenoude traditie. Van oudsher 
gebeurde dat per brief en later 
met speciale nieuwjaarskaarten. 
De laatste jaren zijn er sms en 

e-mail en appjes bij gekomen. 
Maar men gaat niet meer zin-
gend langs de deuren voor wat 
eten of geld, zoals mensen vroe-
ger deden. Alleen de krantenbe-
zorger komt soms nog met zijn 
nieuwjaarswens. De Romeinen 
vieren hun nieuwe jaar met veel 
eten en drinken. De christelijke 
kerk keerde zich tegen deze fes-
tiviteiten en wees Kerstmis aan 
als begin van het nieuwe jaar. 
Maar de mensen bleven Oud en 
Nieuw luidruchtig vieren. Op 
den duur gaf de kerk het verzet 
op en maakte van 1 januari weer 
een feestdag. Omdat in de Bij-
bel stond dat Jezus op de acht-
ste dag na Kerstmis naar joods 
gebruik werd besneden en zijn 
naam kreeg, werd dit een offi -
ciële feestdag. Chinezen vieren 
nieuwjaar aan het begin van de 
lente en joden in de herfst, als 
de oogst binnenkomt. Het isla-
mitisch nieuwjaar valt telkens op 
een andere dag, omdat een jaar 
in de islamitische kalender niet 
even lang duurt als het christe-
lijke jaar. 
Psalmen (uit: De kerk daar zit 
muziek in, uitgave van PKN). In 
de Bijbel is één boek te vinden 
dat alleen maar bestaat uit liede-
ren: de Psalmen. Deze psalmen 
vormen in de joodse en chris-
telijke traditie de kern van het 
zangrepertoire. Wie het eerste 
liedboek van de kerk bekijkt, 
met daarin de oude gregoriaanse 
gezangen, komt bijna alleen maar 
psalmteksten tegen. Tot ver na 
de reformatie, waarbij de pro-
testanten zich afscheiden van de 
katholieken, bleven de protes-
tanten in Nederland in de kerk-
dienst vooral psalmen zingen. 
Daarom staat op oude liederen-
borden in kerkgebouwen vaak 
alleen het woord “Psalm”. Men-
sen bezongen God door de psal-
men te herhalen. Maar zij zoch-
ten God ook in nieuwe woorden 
en nieuwe klanken. De psalmen 
werden een inspiratiebron om 
zelf te dichten en muziek te 
componeren. Zo verzamelde de 
kerk een schat aan liederen. De 
honderdvijftig psalmen bezingen 
het hele leven. Ze bejubelen met 
oprechte verwondering over al 
het mooie van de schepping en 
schreeuwen hun intense afschuw 
uit over alles wat de schep-
ping kapot maakt, alle kwaad 
en onrecht. In psalmen wordt 
geplaagd en geprezen, getwijfeld 
en geloofd, geraasd en zachtjes 
gefl uisterd, gehaat en liefgehad, 
gewanhoopt en gehoopt. De 
verscheidenheid van de teksten 
is enorm. Alle mogelijke manie-
ren waarop mensen kunnen rea-
geren op het leven komen in de 
psalmen aan bod. Ze gaan over 
vragen als “wie ben ik” en “wie 
is God”? Het is dan ook niet 
voor niets dat de psalmen eeu-
wenlang met mensen meegaan. 
Ze komen telkens weer tot 
leven omdat mensen zichzelf in 
de woorden herkennen.
Tot besluit een oude en nieuwe 
liedregel. De oude woorden 
waarmee Psalm 150, de aller-
laatste psalm uit het psalmboek, 
eindigt: Alles wat adem heeft, 
loof de Heer, Halleluja! zijn voor 
mensen van nul tot honderd op 
een vrolijke manier bewerkt: En 
nu allemaal van je solideogloria, 
van je hela, hola, halleluja! Juich 
voor God zo hard je kan. Nou 
God, wat vindt u daar van?

Citaat: Hoop is in staat zijn te 
zien dat er licht is ondanks alle 
duisternis. (Desmond Tutu, geb. 
1931, Zuid-Afrikaans geestelijke 
en mensenrechtenactivist, ont-
ving in 1984 de Nobelprijs voor 
de vrede)

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

Zondag 19 jan. 10.00u ds 
C.Aalbersberg (Emmeloord), 
Grote Kerk. Organist: Step-
han van Dokkum. Collecte: 1e 
bezoekdienst, 2e eigen kerk, 3e 
missionair werk*
Komende zondag, is de dienst in 
de grote kerk met als voorgan-
ger dominee Conny Aalbersberg 
uit Emmeloord en zal Stephan 
ons begeleiden op het orgel. Dat 
het een gezegende dienst mag 
zijn ook dan! En zoals gebrui-
kelijk is er dan ook weer kof-
fi edrinken en elkaar opnieuw 
te ontmoeten. Kom gerust alle-
maal, want iedereen is welkom.
Pastoraat
Geboren: op 2 januari is gebo-
ren Jan Driezen. Jan is de zoon 
van Henrian en Annet en broer-
tje van Susan Driezen Kooiweg 
1 8355VD Giethoorn. Van harte 
gefeliciteerd! 
Pastoraat: Mw Antje Hoolsema 
(G. Luchesenstraat 6, Scheer-
wolde) is opgenomen geweest in 
het ziekenhuis te Meppel i.v.m. 
een herseninfarct. Zij is inmid-
dels weer thuis en moet het 
voorlopig rustig aandoen. 
Voor Mw Marie Dijkman-v.d. 
Sluis, Noorderkade 23 Blokzijl, 
is maandag begonnen aan een 
periode van 40 dagen, waarin 
zij ‘hyperbare zuurstoftherapie’ 
zal krijgen. Deze therapie wordt 
gegeven ter verbetering van 
wondgenezing ten gevolge van 
bestraling. Wij wensen haar en 
haar gezin veel sterkte toe!
Dhr Teun van den Berg, Boffers-
weidje 12 Blokzijl, is ernstig ziek. 
Ook hem en zijn vrouw willen 
wij gedenken in onze aandacht 
en gebeden. 
Evenals al degenen, die ook eer-
der genoemd waren, willen we 
opdragen aan de Vader in de 
hemel! Zo leven we met elkaar 
mee!
Op U alleen, mijn licht ,mijn 
kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en 
nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de 
dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond, waarop ik sta.
Lied 939: 1
Verjaardag en jubilea. Voor 
jong en oud (en daar tussenin) 
die de komende week jarig zijn 
of een jubileum te vieren heb-
ben: van harte gefeliciteerd. 

Wat gebeurde er de afgelo-
pen week? 
Kerkdiensten. Zondag 12 januari 
1e zondag na Epifanie. Jezus ver-
schijnt bij Johannes de doper om 
de doop te ondergaan. Vanaf dat 
moment speelt zijn leven zich af 
in het krachtenveld van de Hei-
lige Geest. Wat wil dat zeggen? 
Kan ons leven zich ook afspelen 
in dat krachtenveld? Voorganger 
was ds Jelle Vonk. 
Pastoraat en diakonaat: Er was 
op velerlei manier aandacht voor 
elkaar: bloemen, een kaartje, 
telefoontje, appje, een praatje 
op de hoek en bezoek.
Donderdag 16 januari kwam de 
kerkenraad bij elkaar.  
Agenda
Zondag 19 jan. om 10.00u dienst 
Grote kerk 
KinderKerk
De KinderKerk zal vanaf nu wor-
den geleid door 1 leiding voor 2 
groepen. De KinderKerk start 
om 10.00 in de consistorie voor 
de kinderen vanaf 3,5 jaar t/m 
groep 3. De kinderen van groep 
4-8 starten in de kerk en komen 
voor de eerste schriftlezing naar 
de KinderKerk. De kinderen 
worden dan door een van de 
ouderlingen vanuit de kerk naar 
de consistorie ruimte gebracht. 
Ze sluiten dan aan bij de andere 
kinderen. Alle kinderen en lei-
ding komen dan voor het slot-
lied terug in de kerk, zodat we 
gezamenlijk de dienst kunnen 
afsluiten.
In Scheerwolde is er KinderKerk 
voor 1 groep, vanaf 3,5 jaar tot 
groep 8. Alle kinderen gaan dan 
met de leiding voor de eerste 
schriftlezing naar de KinderKerk 
ruimte. Ze komen dan voor het 
slotlied weer terug in de dienst.
Tijdens bijzondere dien-
sten, zoals dopen, advent en 
40-dagentijd periode, Palmpa-
sen, Pasen, Pinksteren en Kerst 
loopt het anders. Alle kinderen 
starten dan eerst in dienst en 
gaan dan gezamenlijk met de lei-
ding naar de KinderKerk. Alle 
kinderen komen dan voor het 
slotlied terug in de dienst.
Bezoekdienst. Jarig op 4 janu-
ari mw J. G. Rabbinge-Lok, 75 
jaar, Barend Loosweg 17, op 20 
januari mw J. L. Boogaard-Fon-
tijne, 75 jaar, Bierkade 6, op 23 
januari, mw D. Dekker-Bakker 
77 jaar, De Kegge 4, op 27 janu-
ari dhr K. Hoorn, 84 jaar, Blok-
zijlseweg 5, op 29 januari mw A. 
Slot, 79 jaar, Kleine Breestraat 
2. Allen te Blokzijl. Op 13 janua-
ri dhr H. R. Muis, 77 jaar, Wete-
ring oost 20, Wetering. U, allen 
van harte gefeliciteerd en een 
fi jne dag gewenst.
Voor de bezoekdienst is er een 
gift ontvangen van €5 en €10. En 
ook de volgende giften ontvan-
gen: €20, €5, €10 en €50. Har-
telijk dank hiervoor. 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 10.00 uur.
Op zondag 19 januari gaat de 
heer K. de Lange uit Marknesse 
voor. De organist is mevrouw M. 
Withaar en de heer J. Smit is de 
dienstdoende ouderling. De uit-
gangscollecte is bestemd voor de 
Bloemencommissie. Tijdens de 
dienst zal er oppas aanwezig zijn 
voor de kleintjes. Kerkvervoer: 
Hans Spitzen, tel. 360322.
Op de grens van Oud naar Nieuw. 
Gemengde gevoelens, we leven 
dicht op elkaar in deze dagen. 
Staan op de grens van oud naar 
nieuw, van verleden naar toekomst. 
Scharnierpunt in de tijd. Gevoel van 
weemoed. Je sluit een jaar af van 
voorspoed en tegenslag. Wat brengt 
het nieuwe jaar? Laten we beginnen 
met zegeningen en goede wensen.
Gezegend Nieuwjaar! Veel heil en 
zegen wensen we elkaar. Zegenen, 
goede woorden tot elkaar zeggen. 
Gemakkelijk toch... Zegenen, elkaar 
tot zegen te zijn, elkaar Gods zegen 
toewensen. Zegenen doe je niet 
zomaar even: je deelt als het ware 
je eigen wezen uit aan een ander, je 
schenkt jezelf weg met je hele heb-
ben en houwen. 
Wat een zegen als jou dit jaar de 
zegen ten deel mag vallen. Van 
een hand op de schouder, een hart 
onder de riem. Wat een zegen 
als je iemand mag ontmoeten die 
warmte uitstraalt. Wat een zegen 
als iemand jou ziet en aandacht 
schenkt. Wat een zegen dat gebaar 
van meeleven of vergeving. Dat 
knipoogje of die stille groet van jou, 
voor jou.
Een Gezegend Nieuwjaar.
Namens de protestantse 
gemeente Giethoorn.
Lief en Leed
Er zijn best veel mensen in het 
ziekenhuis terecht gekomen met 
diverse dingen. Ik noem niet allen 
en alles bij naam, want je kunt 
makkelijk iemand vergeten. Doch 
het omzien naar elkaar proberen 
we allemaal wel te willen doen. 
Elkaar bemoedigen om tot steun 
te zijn is ook echt heel fi jn. Een 
kaart sturen of een belletje is 
een kleine moeite, maar er is 
vaak zoveel in ons leven. Maar 
toch het Licht en de Liefde die 
we van onze Heer mogen ont-
vangen is het fi jnste wat er is.
Het volgende belangrijke stukje 
is afkomstig van pastoor John v. 
d. Laar uit Spanje.
Tom Tom
Gelukkig beschikken vele auto-
mobilisten tegenwoordig over 
een Tom Tom. Maar daar moet 
je voorzichtig mee zijn, want 
soms zet de Tom Tom je op de 
verkeerde weg. Dat zeg ik uit 
eigen ervaring. De weg kwijt zijn. 
Wat gebeurt er in ons leven als 
we de weg kwijt zijn? Is daar ook 
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Predikant Ds.A.C.J. van 
Waard-Pieterse, De Elzen 20, 
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astridvanwaard@hotmail.com 
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scribagiethoorn@gmail.com 
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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
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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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een Tom Tom voor in de handel? 
Ja zeker! Weet U dat wij al ruim 
2000 jaar over een Tom Tom 
beschikken? Het evangelie van 
Jezus Christus. Zijn weg gaan 
garandeert onze veilige eindbe-
stemming. Het evangelie blijkt 
een betrouwbare gids, als we 
de weg in ons leven kwijt zijn. 
Soms,in tijden van oorlog, zijn 
hele volken de weg kwijt. Wie 
wijst ons dan de begaanbare 
weg? Het evangelie lijkt daar dui-
delijk in te zijn: Jezus is de Weg, 
de Waarheid en het Leven. Maar 
de vraag is of u en ik dat in ons 
leven ook zo ervaren en herken-
nen. Weten wij het wel zo zeker 
dat dit voor ons een realiteit is. 
Als ik eerlijk ben twijfel ik wel 
eens. Jezus wijst ons de begaan-
bare weg. Niet de brede weg 
van maatschappelijk succes en 
grote rijkdom, maar de smalle 
weg naar God en elkaar. De 
komende weken horen we hoe 
Jezus zich op die weg begeeft. 
Het Woord van zijn Vader is 
voor Jezus tijdens zijn leven een 
Tom Tom.
Wie naar Jezus luistert, ervaart 
dat er een bijzondere kracht uit-
gaat van zijn Woord en van zijn 
persoon. Hier wordt gewoon 
geen mensenwoord gespro-
ken. Het is het woord met het 
gezag van Gods liefde. Die weg 
van Liefde wil Jezus ons wijzen. 
Jezus weet de liefde als werke-
lijke bedoeling van Gods Woord 
over te dragen naar de mensen 
tot wie Hij spreekt. Dat raakt de 
mensen. Dat is voor hen nieuw. 
En geboeid luisteren zij naar zijn 
woorden. Niet voor niets zegt 
Jezus: “Hou je aan mij vast,dan 
komt alles goed”. Wat een gena-
de om daarbij in het leven over 
zo’n Tom Tom te beschikken als 
het evangelie van Jezus Christus! 
Die wijst ons feilloos de weg.   

Voor U allen een veilige weg van 
Minie Kruider.

De bloemen uit de dienst van 
22 december zijn naar dhr. F. de 
Boer gegaan. Uit de dienst van 
25 december zijn de bloemen 
naar mevr. M. Mulder gegaan. 
Naar Fam. Kroes zijn de bloe-
men uit de dienst van 5 janu-
ari gegaan. De bloemen uit de 
dienst van 12 januari zijn naar 
dhr. J. de Haan gegaan. 

Kerkdiensten in 2020 Kuin-
re. Met ingang van 1 januari 
2020 is er in Kuinre elke week 
dienst om 10.00 uur. Van harte 
welkom. 
Zondag 19 januari zal Ds. L.H. 
Woord uit Almere in de dienst 
voorgaan.
Zondag 26 januari zal Ds. D. 
Wolse uit Lelystad voorgaan.
Zondag 2 februari zal dhr. J.P. 

Bredenhoff uit Wierden voor-
gaan.
Zondag 9 februari zal Ds. C.P. 
Meijer uit Zwolle voorgaan, in 
deze dienst is de viering van het 
Heilig Avondmaal.
Koffi e
Woensdag 29 januari is het weer 
koffi eochtend. U bent van harte 
welkom. De kerk in vanaf 10.00 
uur open.
Vanaf 2020 gaan we elke eerste 
zondag van de maand koffi edrin-
ken na de dienst. Wij nodigen u 
van harte uit een kopje mee te 
drinken op zondag 2 februari.
Actie Kerkbalans 2020
Geef voor je kerk
Kerk daar sta je 
Met je deuren open wagenwijd
Voor wie trouwen, 
dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil luisteren 
naar een woord dat verheft 
naar een onbeduidend verhaal van 
een naaste 
om een praatje verlegen
Kerk blijf daar staan
Ik geef om de plek die je biedt.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk 
voortbestaan Help mee en geef 
aan uw eigen kerk wat u kunt 
missen. De kerkbalans wordt 
gehouden van 18 januari t/m 1 
februari 2020.

Als kerkenraad willen wij u vra-
gen als er ziekte is of behoefte 
aan een gesprek contact op 
te nemen met de scriba of de 
ouderling. Wij zijn graag op de 
hoogte.    
Met een vriendelijke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.

Zondag 19 januari
Oecumenische dienst in de 
Grote Kerk in Steenwijk. Aan-
vang: 10.00 uur. Voorganger: 
Pastoor Th. v.d. Sman. Organist: 
Arjan Kroes. Ophaaldienst: dhr. 
G.H. Buter. Deze zondag is er 
de jaarlijks oecumenische dienst 
aan het begin van de week voor 
het gebed van de eenheid. De 
dienst is samengesteld op grond 
van het materiaal van een groep 
Christenen op Malta. 
Tekst: Handelingen 28 – Paulus 
op Malta. Thema: Zij waren bui-
tengewoon vriendelijk voor ons. 
Medewerking: Fries Mannen 
Ensemble. 
Er is deze zondag geen dienst in 
Steenwijkerwold, maar u wordt 
van harte uitgenodigd om de 
oecumenische dienst in Steen-
wijk bij te wonen.
Leesgroep. De leesgroep komt 
voor de eerste keer in het nieu-
we jaar bijeen op maandag 20 
januari om 10.00 uur in Hoog-
tij. Nieuwe deelnemers zijn van 
harte welkom.
Praktijk verbind je hart 
bestaat 1 jaar en houdt daarom 
de workshop ‘jouw route en 
bestemming’! Goede voorne-
mens voor een nieuw jaar! Of 

beter gezegd, verlangens voor 
de komende jaren. Ben je op de 
goede weg? Ben je überhaupt 
op weg ergens naartoe? Of 
overkomt de route je? Bepalen 
anderen jouw route? Ben je ver-
dwaald, ontmoedigd of gestrand? 
Tijdens deze workshop gaan we 
op een creatieve manier aan de 
slag met jouw bestemming, de 
reis, de omwegen en obstakels 
en de routekaart. Je gaat naar 
huis met een zelfgemaakte rou-
tekaart met daarop jouw dro-
men, drijfveren en doelen aan 
welke jij je hart (meer) wilt ver-
binden. Samengevat in een quote 
of citaat op een wegwijzer. Ver-
gezeld van een grote glimlach op 
je gezicht.
Deze workshop wordt twee 
keer gehouden in Steenwijker-
wold op zowel woensdagoch-
tend 22 januari als maandag-
avond 27 januari. Hij duurt 2 uur 
en er is maximaal plek voor 6 
personen per keer. De kosten 
zijn €17,50 incl koffi e/thee met 
wat lekkers en het materiaal. 
Opgeven en meer informatie op 
www.praktijkverbindjehart.nl 
Bij Praktijk verbind je hart kun 
je terecht voor contextuele coa-
ching. Voor iedereen die zoekt 
naar meer vrijheid en voldoening 
in de verbinding met zichzelf en 
anderen. 
Bloemen
De bloemen uit de diensten 
van de afgelopen zondagen zijn 
met een hartelijke groet en 
een bemoediging bezorgd bij 
mevr. R. Boer in Reggersoord, 
Mevr. J. van Drogen, Blaankamp, 
Mevr. Y. Vaartjes-Elzinga in de 
Woldleite en bij mevr.J. Oord-
Post,Wetering-Oost.
Giften
Mevr. Martens ontving €10 voor 
het kerkkoor, dhr. Oord ontving 
€10 voor de kerk, dhr. de Groot 
Boersma €10 voor de Einde-
jaarscollecte en €15 voor de 
Diaconie. Ds. Van Veen ontving 
in totaal €40 voor de kerk. Via 
de bank is €100 ontvangen voor 
de internetuitzendingen. Ook 
is er een tegoedbon voor een 
kerstpakket bij de Spar ontvan-
gen. In totaal zijn er 4 kerstpak-
ketten bezorgd bij gezinnen in 
Steenwijkerwold. Ook is er een 
voedselpakket bijeengebracht 
door de kinderen van de Zon-
dagsschool en naar de Voedsel-
bank gebracht. Tijdens het rond-
brengen van de Kerstgroeten is 
er €110,20 aan giften ontvangen. 
Hartelijk bedankt voor deze gif-
ten.
Kerkbalans
Volgende week gaat de actie 
Kerkbalans van start. Het thema 
is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. 
Alle leden krijgen een brief met 
het verzoek om een bijdrage. 
De kerk krijgt zoals u weet 
geen subsidies en is dus volledig 
afhankelijk van de fi nanciële bij-
dragen van betrokken kerkleden, 
van mensen zoals u. Is de kerk 
voor u ook een plek van ont-
moeting en inspiratie? Doe dan 
mee aan Kerkbalans en vul het 
toezeggingsformulier ruimhartig 
in. 
Wij leven mee

Als u iets te melden heeft of 
door te geven betreffende pas-
toraat, neem dan gerust contact 
op met één van de ouderlingen 
of met de predikant. Het leven 
van mensen is vaak een weg 
van op en neer. Zo ook in onze 
gemeente. Sommige mensen 
hebben veel zorg nodig. Er zijn 
ook mensen voor wie de toe-
komst onzeker is of die wachten 
op spannende behandelingen of 
nadere onderzoeken. En dan zijn 
er de mantelzorgers die soms 
zwaar belast worden, maar hun 
werk met veel liefde doen. Alle 
zieken en hun verzorgers sterkte 
toegewenst! 
Omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente 
is in de eerste plaats het omzien 
naar elkaar in het dagelijkse 
leven. Op basis van ons geloof 
zijn we met elkaar verbonden 
en geven we zorg aan wie dat 
nodig heeft. De pastorale zorg 
wordt door de gemeente in het 
bijzonder toevertrouwd aan de 
predikant en ouderlingen, wat 
wel moeilijker wordt nu we nog 
maar twee ouderlingen hebben. 
Daarnaast zijn er de bezoekers 
die contacten met gemeente-
leden onderhouden. Indien u 
behoefte hebt aan pastoraal 
contact of een gesprek, kunt u 
altijd direct contact opnemen 
met de predikant of ouderling.
Ten slotte,
Binnenkort vind, zoals u weet, 
de actie Kerkbalans plaats. U 
heeft er al wat over kunnen 
lezen en zich kunnen opgeven 
voor een gezamenlijke maaltijd. 
Als kerkenraad hopen we dat 
u ook in 2020 onze gemeente 
fi nancieel wilt ondersteunen. 
Naast deze fi nanciële steun is 
ook uw inzet onmisbaar. Mogen 
wij daarop weer rekenen? Bij 
alles weten we dat we ons als 
gemeenschap, richten op het 
doorgeven van het geloof in 
woorden, muziek en daden. 
We bouwen, zo met vallen en 
opstaan soms, ook aan gemeen-
schap van Christus. Zal het ooit 
anders geweest zijn? 
Mag ik u afsluitend voor 2020 
alle goeds toewensen, dat het 
een jaar met veel sterren mag 
worden.

De vrede van Christus,
De vrede van Christus,
Van Hem die kiest voor het leven.
De vrede van Christus zal jou en 
zal mij
En al wie gelooft bereiken.

De vrede van Christus,
De vrede van Christus,
Van Hem die kiest voor het leven,
Zij komt om een plaats bij ons in 
dit uur,
Ontvang haar met grote blijdschap.

De vrede van Christus,
De vrede van Christus,
Van Hem die kiest voor het leven.,
Zij zoekt zich een weg en leeft pas 
als jij
Bereid bent om haar te delen.
Uit: Hoop van alle volken

Met vriendelijke groeten, 
ds. Eric van Veen

19 januari 2020 om 10:00 
uur in de Grote Kerk, in deze 
gezamenlijke dienst hoopt ds. 
H.J.H. Pap voor te gaan. De 
organist is dhr. J. Bredewout 
en het lied voor de dienst is 
Lied 217. Collectes: gezamenlijk 
jeugdwerk, instandhouding van 
de eredienst, energiekosten. De 
autodienst wordt verzorgd door 
Fam. H. Noorderhaven, telefoon 
246901. Er is een kinderneven-
dienst voor de kinderen van 
groep 1,2 en 3, dit wordt ver-
zorgd door Margriet Janssen en 
Willemein Winter. Er is een kin-
dernevendienst voor de kinderen 
van groep 4,5 en 6, dit wordt 
verzorgd door Henrieke Moster-
dijk en Jellien Driesen.
19 januari 2020 om 10:00 uur 
in de Mariakerk, in deze geza-
menlijke jeugddienst hoopt ds. D. 
Wolters voor te gaan. Er wordt 
in Tilvoorde op de jongste kin-
deren van onze gemeente gepast 
door: Jetty Jongman en Pascal 
Mooiweer .
19 januari 2020 om 14:30 uur 
in de Kapel, in deze gezamen-
lijke dienst hoopt ds J D Was-
senaar uit Hellendoorn voor te 
gaan. De organist is dhr. J.P. van 
Eerde en het lied voor de dienst 
is Lied 303. Collectes: gezamen-
lijk jeugdwerk, instandhouding 
van de eredienst, energiekosten. 
De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. H. Noorderhaven, 
telefoon 246901.
Agenda
19 januari om 19:00 uur, Zang-
avond “Zingen verbindt”, Maria 
kerk.
22 januari om 19:15 uur, Ves-
per thema is ‘Buitengewoon’ 
ds. Hendri Pap en ds. Arend de 
Braak zullen de avond verzorgen, 
Grote Kerk.
28 januari om 19:30 uur, Focus 
gespreks- en bijbelkring, Kapel.
29 januari om 19:15 uur, Vesper, 
Grote Kerk.
4 februari om 19:30 uur, Focus 
gespreks- en bijbelkring, Kapel.
4 februari om 20:00 uur, Fees-
trollen “Hooglied”, Tilvoorde.
5 februari om 10:00 uur, bijbel-
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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

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!

ROMMELMARKT VAN DE KERK?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?
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kring 60+, Tilvoorde.
5 februari om 19:15 uur, Vesper, 
Grote Kerk.
6 februari om 15:00 uur, Con-
tactmiddag oudere gemeentele-
den, Tilvoorde.
 ‘Jezus ziet ons aan!’
Tijdens de ochtenddienst van 
zondag 19 januari willen we luis-
teren naar een gedeelte uit het 
evangelie van Lukas.
Jezus ging Jericho in en trok door 
de stad. Er was daar een man die 
Zacheüs heette, een rijke hoofd-
tollenaar. Hij wilde Jezus zien, 
om te weten te komen wat voor 
iemand het was, maar dat lukte 
hem niet vanwege de menigte, 
want hij was klein van stuk. Daar-
om liep hij snel vooruit en klom 
in een vijgenboom om Jezus te 
kunnen zien wanneer hij voor-
bijkwam. Toen Jezus daar langs-
kwam, keek hij naar boven en zei: 
‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, 
want vandaag moet ik in jouw 
huis verblijven.’ Zacheüs kwam 
meteen naar beneden en ontving 
Jezus vol vreugde bij zich thuis. 
Allen die dit zagen, zeiden mor-
rend tegen elkaar: ‘Hij is het huis 
van een zondig mens binnenge-
gaan om onderdak te vinden voor 
de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan 
staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, 
Heer, de helft van mijn bezittin-
gen geef ik aan de armen, en als ik 
iemand iets heb afgeperst vergoed 
ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen 
hem: ‘Vandaag is dit huis red-
ding ten deel gevallen, want ook 
hij is een zoon van Abraham. De 
Mensenzoon is gekomen om te 
zoeken en te redden wat verloren 
was.’ (19:1-10) Oepke Noord-
mans schrijft over dit gedeelte: 
’Onze tekstwoorden bevatten 
het Evangelie in een notedop.’
Deze lezing heeft te maken met 
het Focustraject. Het thema is 
‘Jezus ziet ons!’
We zingen ondermeer:’Heer U 
doorgrondt en kent mij.”
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken 
van medeleven en als groet van 
de gemeente, bloemen gebracht 
dhr. en mw. Slot- Visscher, Kloos-
terweg 51: zij waren 4 Jan 40 jaar 
getrouwd, bij fam. Raggers- Lok, 
Koriander 245 en bij mw. Tukker 
- Lok, Kerkstraat 62.
Giften in de afgelopen 4 
weken
Via G. Knobbe kwam een gift 
binnen voor het bloemenfonds. 
De Diaconie ontving de volgende 
giften bij het bezorgen van de 
kerstattenties:
Wijk ambt: €35 en €14 en col-
lectebonnen €16.80, voor de dia-
conie €60, voor zondagsschool 
Ambt €20 en voor het CvK €10 
en €5 voor de kerk. En in Wijk 
stad: €55, €20 en voor het bloe-
menfonds €10.
Het College van Kerkrentmees-
ters ontving via ds. H.J.H. Pap 
€100 voor de Kapel, via bankre-
kening nr. NL75RABO030180188 
€1000 en via de S.K.G. rekening 
€200.
De Diaconie ontving via Door-
tje v.d. Linden €10 voor het 
bloemenfonds. Het College van 
Kerkrentmeesters ontving via 
Lammie Bos en Corrie Winter 
€20 voor het Gezamenlijk Ker-
kenwerk, en via ds. H.J.H. Pap 
€30 voor de Kerk (vrije bestem-
ming). Hartelijk dank voor deze 
giften.

Vesper Week van Gebed 
voor de eenheid 
In het kader van de Week van 
Gebed voor de eenheid wordt 
er op woensdag 22 januari 2020 
een (aangepaste) vesper gehou-
den in de Grote Kerk in Vollen-
hove. Het thema is “Buitenge-
woon” en ds. Hendri Pap en ds. 
Arend de Braak zullen de avond 
verzorgen. Het landelijke thema 
is gebaseerd op de buitengewone 
vriendelijkheid die in de Bijbel in 
Handelingen 28 naar voren komt. 
Daar lezen we dat Paulus en zijn 
reisgenoten schipbreuk lijden 
op het eiland Malta en daar met 
buitengewone vriendelijkheid 
worden opgevangen. Wereldwijd 
bidden in deze week miljoenen 
christenen mee. De Raad van 
Kerken Vollenhove – Sint Jans-
klooster zou het mooi vinden als 
u/jij ook mee doet, om op die 
manier onderlinge verwantschap 
te ervaren met christenen over 
de hele wereld maar zeker ook 
de onderlinge verbondenheid 
met mensen dichterbij. 
Al vanaf 13 november 2019 
wordt er iedere woensdagavond 
(tot aan Pasen) in Vollenhove 
een vesper gehouden. Wellicht is 
het voor u/jou nieuw om hierbij 
aan te sluiten. Schroom niet om 
deze keer binnen te lopen en te 
ervaren wat een kort moment 
van stilte, Bijbellezing, gebed en 
muziek kan betekenen. 
De vesper begint om 19:15 uur. 
Na afl oop is er koffi e en gelegen-
heid tot napraten.
Zendingscommissie
Aan het einde van 2019 heb-
ben we onderstaande bedragen 
kunnen overmaken: €435,08 
naar de zomerzendingscollecte 
en €432,75 naar de najaarszen-
dingscollecte. Beide projecten 
zijn van Kerk in Actie. De bedra-
gen die zijn overgemaakt zijn de 
opbrengsten van de collecten 
uit de kerk en de giften die ons 
zijn bereikt. Verder hebben we 
een 3e donatie van €2.000 kun-
nen doen aan het project van de 
familie Wolters in Praag. Deze 3e 
donatie is mede tot stand geko-
men door enkele mooie giften 
die naar ons zijn overgemaakt. 
We bedanken u hartelijk voor 
uw gaven en hopen in 2020 weer 
een beroep u mogen te doen! 
Namens de zendingscommissie, 
Gesina Zweistra-de Oude
Opbrengst zendingsbusjes
De opbrengst van de zendings-
busjes in de periode van 4 juli tot 
en met 18 dec.2019
Anna en Ruben Bakker €179.57; 
Mara en Jade Bron €52.46; 
Lienke Koedijk en Nora Mond-
ria €53.64; Thomas Mondria 
€163.98; Fem Mondria €13.16; 
Thirza en Nathan Mooiweer 
€18.54; Roos en Lotte Paters 
€23.14; Renate en Henriette 
Stam €97.60; Niek en Sem 
Remijnse €37.79; Ruben Wolters 
€60.57. 
Hartelijk dank aan de gevers en 
dank aan de jongelui, die met 
het busje lopen. Fem Mondria is 
gestopt met het busje lopen. De 
opbrengst van de zendingsbus-
jes wordt overgemaakt naar het 
project ‘Praag’. Er zijn nog meer-
dere wijken/straten, waar niet 
gelopen wordt. Ouders denkt 
u met ons mee? Wie komt ons 
helpen?
Contactadres zendingscommis-
sie: Coba Bos, Bisschopstraat 39, 
tel.241951

Verbouw Grote Kerk/aan-
koop Haven 2
Op de afgelopen gemeenteavond 
is door stemming duidelijk de 
voorkeur voor de aankoop van 
Haven 2 aangegeven en deze in 
plaats van de verbouw aan/bin-
nen de Grote Kerk te realiseren 
als gebruikersgebouw voor onze 
gemeente.
Sindsdien hebt u weinig meer 
vernomen maar wordt er ach-
ter de schermen hard gewerkt 
om één en ander ook gedaan 
te krijgen. Het voorlopig koop-
contract is al een tijdje geleden 
getekend door een afvaardiging 
van het CvK en de Diaconie en 
ook is er een opdracht uitge-
gaan om een ontwerp te maken 
wat ook door de gemeente 
Steenwijkerland ‘vergunbaar’ is. 
Binnenkort zal het defi nitieve 
koopcontract getekent gaan 
worden en hopen we meer over 
het ontwerp te kunnen vertellen 
of laten zien. Eventueel op een 
nieuwe gemeenteavond. Als de 
koop defi nitief is en het ontwerp 
goedgekeurd, kunnen we de ver-
gunning aanvragen. We willen u 
via deze korte berichtgeving op 
de hoogte houden van de gang 
van zaken rond Haven 2.
De architect die betrokken was 
bij het plan “verbouw Grote 
Kerk” hebben we namens de 
Hervormde Gemeente Vollenho-
ve-Sint Jansklooster bedankt met 
een bloemetje voor zijn grote 
inzet en enthousiasme tijdens 
het hele proces.
College van Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans
We zijn gewend om in de kerk-
diensten te collecteren. We 
brengen geld bij elkaar voor 
specifi eke goede doelen en ook 
voor onze eigen kerk. Daarmee 
kan veel worden gedaan. Maar 
het echte grote verschil maken 
we als gemeente dankzij de jaar-
lijkse vrijwillige bijdrage van alle 
gemeenteleden. Daarvoor is 
Actie Kerkbalans, om op ieder-
een een beroep te doen een 
(fl inke) bijdrage te geven voor 
het werk ín en dóór de kerk. 
Met de opbrengsten uit Actie 
Kerkbalans kunnen we onder 
andere voorzien in twee pre-
dikants-plaatsen, zijn er gelden 
voor pastorale werkzaamheden 
en het jeugdwerk. Daarnaast 
worden met de opbrengsten uit 
Actie Kerkbalans de lopende 
kosten van de Grote Kerk, de 
Hervormde Kapel en Hervormd 
Centrum Tilvoorde gefi nancierd.
Dus geef om je kerk. En geef 
vóór je kerk!
Actie Kerkbalans 2020 duurt 
van zaterdag 18 januari tot en 
met zaterdag 1 februari 2020. In 
deze periode bezorgen de vele 
vrijwilligers de enveloppen met 
folder en toezeggingsformulier. 
Wilt u het ingevulde toezeggings-
formulier in de antwoordenve-
lop doen? De antwoordenvelop 
wordt later weer bij u opgehaald. 
Doet u ook mee met actie Kerk-
balans? Wij danken u hartelijk 
voor uw bijdrage!
Nieuwe ambtsdrager
De kerkenraad is verheugd u 
te kunnen meedelen dat Nico 
Roskam de diaconie komt ver-
sterken. Bezwaren, zo die er 
mochten bestaan, tegen de 
gevolgde procedure dan wel 
tegen belijdenis of levenswandel, 
kunnen schriftelijk, gemotiveerd 
en ondertekend, tot 20 januari 

worden ingediend bij één van de 
predikanten of de scriba.
Verder is de kerkenraad op zoek 
naar nieuwe kerkenraadsleden 
voor alle geledingen. Naast de 
vacatures die er al zijn, zullen er 
met Pinksteren nog een groot 
aantal vacatures ontstaan. U mag 
zich allen geroepen voelen om 
deze vacatures in te vullen. Heeft 
u interesse dan kunt u zich aan-
melden bij 1 van de kerkenraads-
leden, predikanten of scriba.
Doopzitting
Voor de doopdienst van 26 janu-
ari hebben we doopzitting op 16 
januari om 20 uur in Tilvoorde. 
Beide doopouders verwachten 
we dan! We spreken met elkaar 
over de betekenis van de doop. 
Waarom vinden jullie het belang-
rijk om je kind te laten dopen? 
Daarnaast kijken we ook naar 
de praktische invulling van de 
dienst. Heb je wensen? Geef het 
dan aan! Welkom!
Focusnieuws
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@her-
vormdvollenhove.nl.
Toelichting bij de gezinsboek-
jes: per blok (3 maanden) vin-
den jullie 10 gesprekken in de 
gezinsboekjes. De bedoeling is 
dat je ongeveer 1x per week zo’n 
gesprek met elkaar doet. Vaak 
helpt het om een vast moment 
te creëren, dat voor iedereen 
werkt, bijvoorbeeld zaterdag na 
de avondmaaltijd, of zondagmid-
dag. Als je hier het komende jaar 
een vast ritueel van maakt, dan 
houd je het waarschijnlijk het 
beste vol!

In memoriam
Op 10 december is in de leeftijd 
van 83 jaar overleden Marten 
van Benthem, M. Kroezestraat 
13. De afscheidsdienst vond 
plaats op maandagochtend 16 
december in de Grote Kerk. Tij-
dens deze dienst sprak zijn doch-
ter een in memoriam uit, waar-
van ik een deel overneem:
‘Marten groeide op op de boer-
derij, waar hij van jongs af aan 
interesse in had. In Vollenhove 
ging hij naar de lagere school, 
daarna volgde hij de Landbouw-
school in Sint Jansklooster. Op 
de Jongerenvereniging heeft hij 
Gerrie Doevendans leren kennen 
met wie hij trouwde en samen 
kwamen ze op de boerderij te 
wonen. Hier zijn hun 3 kinderen 
geboren.
Marten heeft in het bestuur van 
de OLM gezeten, de Overijsselse 
LandbouwMaatschappij. Hij was 
daar secretaris van. Hij zat ook 
in het bestuur van de paarden-
club. Als lid van de Jagersvereni-
ging deed hij met enige regelmaat 
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Prof. dr. Te Velde 
over getijdengebed
Het getijdengebed druppelt de 
protestantse traditie binnen. Het 
is een eeuwenoud fenomeen 
van gestructureerd bidden, 
dag in dag uit. In Hellendoorn 
doet professor Mees te 
Velde een boekje open over 
deze getijdengebeden. Hij zal 
vertellen over de geschiedenis, 
de betekenis en de uitdagingen 
ervan. Maar wat kan men met 
het getijdengebed in deze tijd? Te 
Velde zal vertellen over blijvende 
principes, geleerde lessen en 
aantrekkelijke elementen van 
het getijdengebed. Prof. dr. M. 
te Velde was van 1988 tot 2015 
hoogleraar kerkgeschiedenis, 
kerkrecht en gemeenteopbouw 
aan de Theologische Universiteit 
te Kampen. Ook was hij van 2009 
tot 2015 rector en voorzitter 
van het college van bestuur. 
Daarnaast is hij betrokken 
bij klooster Nieuw Sion in 
Diepenheim.

Donderdag 23 januari, 20.00 uur, Hellendoorn, Leerka-
mer, Jac. Kapteijnstraat/Zuid Esweg 

Alpha & Youth Alpha 
in Zwartewaterland
Leerhuis Zwartewaterland start 
binnenkort met een Alpha-cursus 
voor volwassenen en een Youth 
Alpha-cursus voor jongeren. De 
avond begint met een maaltijd 
om elkaar beter te leren kennen 
en even bij te komen van de dag 
(werk, school of studie). Daarna 
gaan de deelnemers samen op 
ontdekkingstocht: wat betekent 
het geloof, wat zegt de Bijbel 
hierover? Jacoline Voorhorst leidt 
de Alpha-cursus en Johan Meijer 
de Youth Alpha (YA). Opgeven: 
www.leerhuiszwartewaterland.nl/
aanmelden

Maandag 27 januari, 19.00 uur, Genemuiden, Boeren-
diekhuus (Alpha) en Hasselt, Onder de Luifel (YA), € 15

Lezing Israël en 
Gods heilplan
Een studieavond met ds. 
De Vreugd. Kees de Vreugd 
heeft theologie gestudeerd in 
Utrecht en Jeruzalem, waar hij 
zich onder andere bezighield 
met de rabbijnse uitleg van de 
Bijbel (Talmoed en Midrasj) 
en de Joodse wortels van het 
christendom. Tijdens deze lezing 
zal De Vreugd het hebben over 
‘De plaats van Israël in Gods 
heilsplan’. 

Donderdag 30 januari, 19.30 uur, Zwolle, Sionskerk, Gla-
nerbeek 10, gratis (collecte) 

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

JUBILEUMCONCERT?

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
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mee aan de jacht vergezeld van 
zijn Duitse Staande Hond, Bas. 
Uit eigen fok had hij een kalf 
dat uitgroeide tot een prachtige 
stier. Tijdens de kerstshow voor 
Verbeterd Roodbont Vee in 1987 
in Den Bosch werd Jop kampioen 
en zijn naam was gevestigd.
Marten en zijn vrouw zijn per 
1 april 2005 in Vollenhove aan 
de Mr. Kroezestraat komen te 
wonen. Niet lang nadat ze in 
Vollenhove woonden werd zijn 
vrouw ziek. Ze overleed in de 
corsoweek van 2011. Haar over-
lijden was een enorm gemis in 
zijn leven, de glans was weg. Op 
zijn elektrische fi ets reed hij 
1000 kilometer per maand. Eind 
december 2016 werd hij onwel 
tijdens het fi etsen, daarna durf-
de hij dat niet meer aan. In de 
zomer van 2017 kwam de scoot-
mobiel, hier heeft hij vele rond-
jes op gemaakt.
Afgelopen oktober is hij nog 
gedotterd in zijn onderbeen, 
zodat de wond aan zijn teen 
beter zou genezen. Hij voelde 
zijn lichaam in kracht afnemen en 
was bang om te vallen. Het kon 
hem frustreren, als hij dacht aan 
wat hij vroeger allemaal kon. Hij 
was voorzien van een fl inke dosis 
wilskracht. Voelde hij zich niet 
goed, dan reed hij weer op zijn 
scoot rond in de hoop zich weer 
beter te voelen.’
Tijdens de dienst stond de 
trouwtekst centraal: ‘Ik ben het 
licht voor de wereld. Wie mij 
volgt loopt nooit meer in de 
duisternis, maar heeft licht dat 
leven geeft.’ Zelfs in de duister-
nis van de dood mochten we 
Marten aan onze Here Jezus 
Christus toevertrouwen. In Zijn 
licht is eeuwig leven!

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Meeleven met
Dhr. H. van der Linde, Klooster-
weg 33 in Sint Janklooster ver-
blijft nog in het Isala ziekenhuis 
in Zwolle.
Mevr. E. Huisman – Driezen, de 
Laurier 155 in Vollenhove, mocht 
weer thuiskomen vanuit het 
Zonnehuis in Zwolle.
Annelie Huisman, Oppen Swolle 
50, is afgelopen week enkele 
dagen voor observatie geweest 
in SEIN Zwolle. We hopen dat 
de deskundigen de juiste diagno-
se kunnen stellen om vervolgens 
Annelie zo goed mogelijk kunnen 
helpen.
Overleden Geke van Dieren-
Visscher
Op 29 december is ons oud 
gemeentelid Geke van Dieren-
Visscher overleden in de leeftijd 
van 58 jaar. Haar gedachtenis 
zij ons tot zegen. Op 4 januari 
heeft haar familie afscheid van 
haar genomen vanuit de Kapel in 
Sint Jansklooster, de begrafenis 
heeft plaatsgevonden op begraaf-

plaats Heetveld. Haar man Harry 
en kinderen Marielle en Jan en 
kleinkinderen Lize en Lenne 
wensen we de nabijheid toe van 
de HEER God. Het adres van 
Harry van Dieren is Spil 25 8281 
NN Genemuiden.

Ten slotte,
U allen, mede namens Thea, har-
telijk dank voor kaartjes, goede 
wensen, mailtjes.
Wij wensen u allen Gods heil en 
zegen in 2020 toe.
Vriendelijke groet,
Hendri Pap

Diensten 19 januari 
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voor-
ganger: ds. T. Veenstra, Kampen.
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: dhr. D. de Boer, 
Hattum – Jeugd/zangdienst.

Diensten 26 januari 
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld – Rock 
Steady
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
In beide diensten is er een extra 
collecte voor het pastoraat.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen
19-1 Jeugddienstcommissie
26-1 Mw. W. van Mourik en fam. 
W. van Duuren.
Doelcollecte diaconie in de 
maand januari voor het Leger des 
Heils:
“Het Leger des Heils helpt 
mensen zonder helper, mensen 
zoals Jaap. Omdat we geloven 
dat iedereen recht heeft op een 
eerlijke kans en een menswaar-
dig bestaan. Het zal je maar 
gebeuren! Door iets wat je over-
komt, (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 allerzwaks-
ten in onze samenleving hoop en 
helpen hen weer op eigen benen 
staan, zodat ze weer uitzicht heb-
ben op een betere 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 onge-
lofelijk veel mensen voorzien van 
onderdak, kleding en eten. Laten 
we met elkaar zorgen voor een 
mooie opbrengst! Namens de 
diaconie van harte bij u aanbe-
volen
Bloemen BS
De bloemen uit de dienst van 
zondag 22 december in BS gingen 
met de hartelijke groeten naar 
de heer K. Vaartjes i.v.m. een zie-
kenhuisopname. Het bloemstuk 
van de kerstzangsamenkomst op 
24 december in BS ging naar de 
heer R. Schoenmaker. De bloe-
men uit de dienst van 1e kerstdag 
zijn gebracht bij Larissa Schaap 
i.v.m. een ziekenhuisopname. De 
bloemen van het kerstfeest van 
2e kerstdag werden bestemd 
voor de fam. Menkveld. 
De bloemen van zondag 29 
december gingen met hartelijke 
felicitaties naar de heer L. Jonk-
man i.v.m. zijn verjaardag en met 
dank naar mw. M. Klaver voor 
het vele werk dat ze gedaan 
heeft in de bloemencommissie en 
waarmee ze nu stopt. De bloe-
men uit de dienst van zondag 5 
januari gingen met hartelijke feli-
citaties voor haar 83ste verjaar-
dag naar mw. G. Knobbe-Aarten. 
Op 12 januari gingen de bloemen 
in BS met hartelijke groeten naar 
de heer K. Snel.
Bloemen W’veen
In Wanneperveen gingen de 
bloemen op 22 december met 
hartelijke groeten naar mw. A. 
Rodermond, en naar de fam. Hol-
terman, zij vierden hun 50-jarig 
huwelijk. De kerstbakjes uit de 
dienst van 1e kerstdag te Wan-
neperveen gingen met hartelijke 
groeten naar de heer A. Roder-
mond in verband met zijn verjaar-
dag en ter bemoediging naar mw. 
Rooks. De bloemen van 5 januari 
gingen in Wanneperveengingen 
naar de heer A. Nijenhuis, voor 
zijn verjaardag, en naar de heer 
J. Bulthuis, hij is ziek geweest. In 
Wanneperven gingen de bloemen 
uit de dienst van 12 januari naar 
mw. R. Winters-Hertong en naar 
de heer A. Oosterhof. Beiden 
zijn jarig geweest
Verantwoording
Via ouderling kerkrentmeester 
J. Aaten is een gift van €1.000 
ontvangen voor diaconie, kerk-
voogdij en pastorale arbeid. Via 
Jannie de Jonge is €14 ontvangen 
voor de kerstattenties. De col-
lecte van 22 december in W’veen 
voor SOS kinderdorpen heeft het 
mooie bedrag van €194,10 opge-
bracht. De collecte van kerst-
avond in Wanneperveen voor 
SBHR heeft €255,50 opgebracht. 
De collecte van 1e kerstdag 
voor Kinderen in de Knel heeft 
in BS €231,57 opgebracht en in 
W’veen €136,90.
De collecte van 2e kerstdag in BS 
voor SBHR heeft €163,60 opge-
bracht. In Wanneperveen is voor 
de kerstbakjes 1x 10 euro en 3x 
2 euro ontvangen. De diaconie 
collecte in Wanneperveen heeft 
29-12 €51.85 opgebracht. De ein-
dejaarscollecte bracht €280,87 
op. Via ouderling A. Baas-Stam is 
€10 voor kerk en onderhoud en 
€10 voor de bloemenpot ontvan-
gen.Via diaken G. Mondria is €10 
ontvangen voor de eindejaars-
collecte. De extra collecte van 
5 januari voor de energiekosten 
heeft in BS €81,70 opgebracht. 

De diaconie collecte van 12 janu-
ari in W’veen voor het Leger 
de Heils bracht €46,20 op. De 
avondmaalcollecte voor Flying 
docters leverde in Wanneper-
veen €156,20 en in BS €254,15 
op.
Actie Kerkbalans. Binnen-
kort ontvangt u de envelop, met 
de gegevens van de Kerkbalans 
2020. Vriendelijk verzoek om 
de folder aandachtig te lezen en 
daarna het antwoordstrookje 
in te vullen en klaar te zetten, 
zodat de bezorger deze weer 
kan ophalen. Tevens een drin-
gend verzoek om bij de betaling 
het betalingskenmerk te vermel-
den zodat uw bijdrage juist in de 
administratie van de kerk ver-
werkt kan worden.
De kerkrentmeesters.
Verkiezingen
In mei 2020 treden de volgende 
ambtsdragers af: 
- ouderlingen kerkrentmeester 
H. Heidema en H. Rook 
- jeugdouderling W. van de Belt.
- ouderlingen R. van Dalfsen en J. 
Heutink. 
- ouderling A. Baas-Stam heeft 
besloten, gezien het aantal aftre-
dende ouderlingen, nog een jaar 
door te gaan.
Voor Wanneperveen ontstaat 
er dus een vacature ouderling 
kerkrentmeester.
Voor Belt-Schutsloot 2 vacatures 
ouderling, een vacature jeugdou-
derling en een vacature ouderling 
kerkrentmeester.
De kerkenraad roept u op schrif-
telijk en ondertekend aanbeve-
lingen in te dienen van doop- of 
belijdende leden die naar uw 
mening voor verkiezing in aan-
merking komen. 
U dient daarbij aan te geven voor 
welk ambt de betrokkene wordt 
aanbevolen. 
U kunt aanbevelingen inleveren 
t/m dinsdag 21 januari bij de 
scriba, Noorderweg 57, of bij 
iemand anders van de kerken-
raad.
Week van Gebed (19-28 jan):
Vrijwel elke christen zal vinden 
dat gebed belangrijk is als je hem 
dat vraagt. Tegelijk is waar dat 
veel christenen bidden moeilijk 
vinden en er minder aan toe 
komen dat ze zouden willen. Elk 
jaar is er een week van gebed 
om christenen te stimuleren om 
inderdaad tijd te nemen voor 
gebed. Onze gemeente heeft 
daar tot nu toe niet als gemeente 
aan meegedaan. Dit jaar willen 
we dat wel gaan doen. De week 
van Gebed bestaat al 150 jaar en 
er doen jaarlijks zo’n 200.000 
mensen aan mee. Op internet 
is er informatie over te vinden, 
maar elke gemeente of groep 
vult het op een eigen manier in. 
Dit jaar willen we van maandag 
tot en met vrijdag wisselend in 
beide kerken bij elkaar komen 
voor een gebed. We beginnen 
telkens om 19.00 met een lied, 
Bijbellezing en korte uitleg voor 
die avond en vervolgens gaan we 
bidden.

berichten Het Zondagsblad 

Oldemarkt bidt
‘Zij waren buitengewoon 
vriendelijk voor ons’, Handelingen 
28 vers 2. Een week lang komen 
in Oldemarkt, elke avond in een 
andere kerk binnen de gemeente, 
mensen samen om te bidden, te 
zingen en na te denken over het 
thema: Buitengewoon Vriendelijk. 
Zondag 19 januari begint het in de 
eigen kerken, waarin het zal gaan 
over: ‘Gooi de ballast overboord’. 

Tijdens de week van gebed vinden 
de gebedsmomenten plaats op:

• Maandag 20 januari, 19.30 
uur, Ossenzijl, Vrije Zendings 
Gemeente, thema: ‘Christus’ 
licht zoeken en laten zien’

• Dinsdag 21 januari, 19.30 uur, 
Oldemarkt, Hervormde kerk, 
de Ontmoeting, thema: ‘De 
boodschap van Paulus’

• Woensdag 22 januari, 
19.30 uur, Oldemarkt, 
Gereformeerde kerk, thema: 
‘Wees niet bang, geloof!’

• Donderdag 23 januari, 19.30 
uur, Paasloo, Hervormde kerk, 
thema: ‘Brood breken voor 
de reis’

• Vrijdag 26 januari om 19.30 
uur, Oldemarkt, R.K.-kerk, 
thema: ‘Toon buitengewone 
vriendelijkheid’

Zondag 27 januari, afsluitende viering in thuisgemeente, 
met als thema: ‘Ontvangen en geven’. 

Opnieuw beginnen 
in oude stad
Margrietha Reinders heeft een 
pioniersplek in Amsterdam 
en komt hierover vertellen. 
Pionieren komt in beeld als 
kerken leeglopen. Veel mensen 
worden moedeloos als ze 
nadenken over de toekomst 
van de kerk. Pionieren is: 
een nieuw begin buiten de 
kerkmuren en relaties leggen met 
onbekende mensen Op diverse 
plekken in Nederland ontstaan 
pioniersplekken, die veel nieuwe 
mensen enthousiast maken voor 
het geloof. Margrietha Reinders, 
dochter van zendelingen in 
Suriname en Indonesië, is 
getrouwd met (dokter) Markus en 
heeft 3 kinderen. Ze studeerde 
theologie in Groningen, werkte in 
Amsterdam als jongerenwerker 
en later als predikant en werkte 
als geestelijk verzorger op de 
kinderafdeling van een ziekenhuis. 
Al haar ervaring kwam bij elkaar 
toen zij gevraagd werd een 
pioniersplek te starten in een 
wijk waar de kerk zo goed als 
verdwenen was. Pioniergemeente 
‘HEILIGVUURWEST’ werd 
geboren in Amsterdam Oud 
West.

Dinsdag 28 januari, 14.00 - 16.00 uur, Almere-Stad, De 
Lichtboog, Klokkeluiderstraat 10, gratis 

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BIJZONDERE 
THEMADIENST?

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

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot
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Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
8326 AD, Sint Jansklooster, 
0527-239504. 
E-mail: 
predikantambt@hervormdvollenhove.nl 
E-mail: 
scriba@hervormdvollenhove.nl
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Samen leidinggeven 
aan verandering
Tijdens dit symposium van 
de PKN en de Protestantse 
Theologische Universiteit komen 
diverse interessante sprekers 
aan bod. Prof. dr. Henk de Roest 
neemt zijn publiek mee op een 
interactieve ontdekkingstocht 
over veranderen in de kerk. Dr. 
Hanna Ploeg-Bouwman schetst 
waarom die processen vaak zo 
lang duren en moeizaam verlopen. 
Ook laat ze zien hoe het anders 
kan! Prof. dr. Manon Ruijters 
en dr. Wilbert van Iperen delen 
hun kennis in een forumgesprek 
geleid door Bram Schriever. Het 
publiek mag ook meepraten. ’s 
Middags gaan de deelnemers zelf 
aan de slag met toepassen van 
nieuwe manieren van denken en 
doen op een zelfgekozen terrein: 
missionair kerk-zijn, revitalisering, 
maatschappelijke vragen, 
kerkelijke cultuur. 

Dinsdag 11 februari, 10.00 - 15.15 uur, 
Amsterdam,  Boelelaan 1105, € 95, opgeven: 
www.aanmelder.nl/113693

Eva’s studie-
tweedaagse
Het leven kan soms knap 
ingewikkeld zijn. En toch belooft 
Jezus mensen een Licht Leven. 
Maar wat betekent dat precies? 
Kun je Licht Leven te midden 
van pijn, stress en confl icten? 
En, is Licht Leven te leren? Het 
Bijbelboek Efeziërs reikt vier 
‘sleutels’ aan: focus, kracht, 
dankbaarheid en verzoening. 
Tijdens Eva’s studie-tweedaagse 
gaat psychologe Michelle van 
Dusseldorp in verschillende 
seminars uitgebreid met deze 
vragen aan de slag. Ook is er ruim 
de tijd voor worship met de band 
LEV. Bij aankomst ontvangen 
deelnemers koffi e of thee met 
iets lekkers. Voor een eventuele 
overnachting moet men zelf 
zorgen. 

Vrijdag 21 en zaterdag 22 februari, 10.00 - 16.30 uur, 
Veenendaal, De Basiliek, Wiltonstraat 56 , € 95, info: 
www.eva.eo.nl

Potgrond bestellen 
voor goed doel
Stichting Hulp Vervolgde 
Christenen (HVC) organiseert 
een potgrondactie. Wie deze 
potgrond koopt, steunt de 
verspreiding van Bijbels in onder 
meer Noord-Korea, China, 
Pakistan, India, Oeganda en 
Irak. Zo ontvangen christenen 
in vervolging en armoede een 
eigen Bijbel, voor hen een bezit 
van onschatbare waarde. Van 
de opbrengst van twee zakken 
potgrond wordt één Bijbel 
uitgedeeld. Een zak van 40 liter 
kost € 4,50 en is te bestellen via 
www.planteenbijbel.nl Op deze 
site kan men ook zien op welke 
plekken in Drenthe, Flevoland en 
Overijssel de potgrond opgehaald 
kan worden. 

Potgrond bestellen kan t/m zaterdag 29 februari. 
Potgrond ophalen kan op zaterdag 21 maart

Filmavond (alleen) voor 
vaders
Een poos geleden zag ik een fi lm 
die mij erg aansprak. De fi lm gaat 
over een vader die zijn doch-
tertje verliest en daardoor gaat 
nadenken over wat voor vader 
hij was en wat voor vader hij zou 
willen zijn. Hij praat daarover 
met andere vaders en samen 
gaan ze aan de slag om goede 
vaders te zijn. Dat blijkt grote 
consequenties te hebben. Deze 
fi lm is echt een aanrader voor 
elke vader die zijn vaderschap 
serieus wil nemen. Dus ook goed 
voor wie nog geen vader is en 
wie het wel wil worden, maar 
ook voor opa’s die natuurlijk ook 
vader zijn en inmiddels ook een 
vader/moeder hebben opgevoed. 
De fi lm sprak mij zo aan dat ik 
hem graag met andere vaders wil 
bekijken en liefst ook bespre-
ken. Vorig najaar was hij te zien 
op een mannenavond in Wan-
neperveen. Nu wil ik hem laten 
zien in Belt-Schutsloot en wel op 
7 februari om 20.00 in de kerk. 
Ik wil alle vaders, maar zeker 
de jonge vader echt op het hart 
drukken om te komen. Deze fi lm 
kan echt iets betekenen in de 
geloofsopvoeding van jullie kin-
deren.
Preken over de Wet
Door het drukke preekrooster 
wat betreft bijzondere diensten 
ben ik in het najaar niet voldoen-
de toegekomen aan de preken 
over de wet. Na opmerkingen 
vorig jaar heb ik ook de advents-
tijd daar niet voor gebruikt. Ook 
januari laat weinig ruimte over. 
Nu lopen de preken dus niet 
meer gelijk op met de GGG en 
de catechisaties, maar ik ga er 
wel mee verder, dus bij deze de 
planning:
2 feb 7e gebod: Gij zult niet 
echtbreken
9 feb 8e gebod: Gij zult niet ste-
len
1 maart 10e gebod: Gij zult niet 
begeren enz
Vanuit de Pastorie 1
Ik schreef al over de fi lm voor 
vaders. Hieronder nog een 
stukje van Billy Graham over 
opvoeden. Opvoeden is mis-
schien wel de moeilijkste taak 
die je ooit op je zult nemen. Als 
het ouderschap nog voor je in 
het verschiet ligt, maak dan je 
borst maar nat! En als je kinde-
ren al de deur uit zijn, dan weet 
je wat ik bedoel. Een van onze 
doelen als ouders is om onszelf 
overbodig te maken, Op een 
dag zullen je kinderen het huis 
verlaten en het is grotendeels 
jouw verantwoordelijkheid om 
hen daarop voor te bereiden. Je 
leert hen tanden poetsen, veters 
strikken, helpt hen met hun huis-
werk en leert hen verstandige 
beslissingen te nemen. Maar je 
doel is je kinderen voor te berei-
den op de dag dat jij er niet meer 
bent. Maar hoe zit het met hun 
geestelijke basis? Hebben zij van 
jou geleerd wat het betekent om 
elke dag met Christus te wande-
len? Heb je hun geleerd te bidden 
en van de Bijbel te houden en te 
leven volgens de Bijbelse waar-
heden? Heb je hen aangemoedigd 
hun leven aan Jezus Christus te 
geven? Laat het niet na, anders is 
het te laat. Begin nu om hen te 
helpen het morele en geestelijke 
fundament te leggen dat ze nodig 

hebben om te leven.
Vanuit de Pastorie 2
Het nieuwe jaar is begonnen 
en wie ik nog niet heb ontmoet 
wil ik graag op deze manier veel 
heil en zegen voor het nieuwe 
jaar 2020 toewensen, met de 
woorden van Mozes voor Israël 
uit Deuteronomium 33:27: De 
eeuwige God zij u een woning en 
onder u Zijn eeuwige armen. 
Hartelijke groeten, Ds. Menkveld

Zondag 19 januari geen 
dienst in Willemsoord, maar 
centrale dienst in Steenwijk 
om 10.00 uur. 
Week van Gebed
Vanaf 19 januari start de Week 
van Gebed voor de eenheid van 
de christenen. Dit is een jaarlijks 
terugkerende week waarin chris-
tenen samen bidden. De gebeds-
week wordt georganiseerd door 
MissieNederland en de Raad van 
Kerken. De Raad van Kerken 
en MissieNederland kennen een 
lange gebedstraditie die terug-
gaat op initiatieven van ruim 150 
jaar geleden. Wereldwijd bid-
den miljoenen christenen mee. 
Door samen te bidden ervaren 
we eenheid. Tegelijk tonen we 
verantwoordelijkheid voor ande-
ren door de problemen van de 
samenleving in de voorbeden een 
plek te geven.
De Raad van kerken Steenwijk 
e.o., waar wij ook aan deel-
nemen, organiseert een cen-
trale dienst in de grote kerk van 
Steenwijk. De dienst begint om 
10.00 uur. Het thema is: “Zij 
waren buitengewoon vriendelijk 
voor ons”, en is aangereikt door 
christenen uit Malta. Voorgan-
ger is em. pastoor Theo van der 
Sman.
De ophaaldienst wordt verzorgd 
door Geert Dedden (0521-
522489) 
Pastoraat. Mw. Corrie War-
denier is weer thuis gekomen 
uit het Tjongerschans Zieken-
huis. We denken aan haar en 
aan anderen die we niet bij name 
noemen, maar die door hoge 
ouderdom en/of ziekte aan huis 
gebonden zijn en niet alles meer 
kunnen wat ze zouden willen.
We denken ook aan de fami-
lie Schutte die na een ziekbed 
afscheid moesten nemen van hun 
man, vader en opa. De evange-
list Matheus schrijft in het 28ste 
hoofdstuk “En zie, Ik ben met u 
al de dagen tot aan de voleinding 
der wereld.” Aan die zekerheid 
mogen we ons vasthouden.
Collecten. 22 dec. Diaco-
nie: €28,63 Kerkrentmeesters: 
€34,30 en de deurcollecte voor 
het onerhoudsfonds bedroeg 
€38,65. 24 dec Diaconie: €35,55 
Kerkrentmeesters: €37,95 en de 
deurcollecte voor het orgelfonds 

bedroeg €63,35. 25 dec. Diaco-
nie: €43,55 Kerkrentmeesters: 
€50,80 en de deurcollecte voor 
kinderen in de knel bedroeg 
€57,35. 29 dec. Diaconie: €26,70 
Kerkrentmeesters: €29,25 en de 
deurcollecte voor het algemeen 
kerkenwerk bedroeg €32,30. 31 
dec. Diaconie: €16,05 Kerkrent-
meesters: €24,25 en de oude-
jaarscollecte bedroeg €25,60. 05 
jan. Diaconie: €30,40 Kerkrent-
meesters: €40,15 en de deurcol-
lecte voor het plaatselijk kerken-
werk bedroeg €42,20. 12 jan.
Diaconie: €26,60 Kerkrentmees-
ters: €32,80 en de deurcollecte 
voor het plaatselijk pastoraat 
bedroeg €33,25. Voor de kerst-
groeten is €70 aan giften binnen-
gekomen. Voor de kerk is een 
gift van €200 binnengekomen. 
Allen hartelijk dank voor uw 
gaven.
Bloemen. De bloemen zijn met 
de kerst als groet en dank voor 
het vele werk meegegaan met 
het kostersechtpaar. Op 5 janu-
ari zijn de bloemen bezorgd als 
groet en bemoediging bij de fam. 
Logchies in Giethoorn en op 12 
januari zijn de bloemen als groet 
en bemoediging gegaan naar mw. 
Corrie Wardenier aan de Paas-
loregel.
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: In het westen van Nepal 
zijn verschillende christenen 
gearresteerd omdat ze het evan-
gelie deelden. Het wordt in dat 
deel van het land steeds moei-
lijker om te evangeliseren. Bid 
voor de kerk in Nepal.
Kopij Regenboog. De kopij 
voor ons blad ‘De Regenboog’ 
moet voor 27 januari bij de 
redactie binnen zijn.
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlijk zondag 19 
januari 12.00 uur bij de scriba. 
Het kan natuurlijk ook via kerk.
willemsoord.nl

Het nieuwe jaar is al weer enkele 
weken oud en op 5 januari heb-
ben we als gemeente elkaar heil 
en zegen gewenst. Zo aan het 
begin van het jaar zijn we hoop-
vol en stellen we ons vertrouwen 
op de Heer. Daarom wens ik u 
de woorden toe die Rita Klap-
wijk-van der Wal dichtte:

Dat de liefde van God je zal omrin-
gen,
als een warme deken over je heen.
Dat je in Zijn geborgenheid
rustig zal slapen, wetende, ik ben 
niet alleen.

Dat de liefde van God je zal 
beschermen,
als een schild over je heen.
Dat je in Zijn aanwezigheid
vredig kan rusten, wetende, 
Hij laat mij niet alleen.

Dat de liefde van God je zal 
sterken,

Verkwikken door de nachtrust heen.
Dat je door Zijn tegenwoordigheid
verkwikt weer op zal staan, weten-
de, Hij liet mij nooit alleen.

Namens de kerkenraad een har-
telijke groet, Henry Bos ouder-
ling-scriba

Kerkbalans 2020 : Thema: 
“Geef voor je kerk”
Vrijwilligers: De Kerk is een vrij-
willigersorganisatie, dit betekent 
dat zij door vrijwilligers wordt 
aangestuurd en dat bijna al het 
uitvoerende werk door vrijwilli-
gers wordt verricht. 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 
verricht door vele vrijwilligers, 
heeft de Kerk ook geld nodig 
om genoemde kosten te kunnen 
betalen.
Financiën van de Kerk: De Kerk 
in Nederland moet zich zelf 
bedruipen. Zij krijgt van niemand 
subsidie, dus ook niet van de 
Rijksoverheid. De wekelijkse col-
lecten en inkomsten uit onroe-
rend goed vormen ongeveer 15 
á 20 pct. van de inkomsten die 
de kerken jaarlijks nodig hebben. 
Dus 80 á 85 pct. van de inkom-
sten moet door de leden zelf bij-
een worden gebracht. Dat noemt 
men “Kerkbalans”, een persoon-
lijk beroep op de gemeenteleden 
met de vraag wat het hun waard 
is dat de kerk in de eigen woon-
gemeenschap 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 fi nancieel 
mogelijk blijft. Daarvoor hebben 
we uw fi nanciële 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 gene-
raties die nog komen. 
Het is van groot belang dat er 
in ons dorp een kerkgemeen-
schap is. Een kerkgemeenschap 
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 kerkrentmees-
ters

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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Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van 
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn,
worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees 
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW. 
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties. 
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Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899
Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

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

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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www.brouwertuk.nl

mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve teksten
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve o�  ine media
Topic Creatieve Communicatie
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Bank:

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

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

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad
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