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Op 23 januari brengt Koning
Willem Alexander een bezoek
aan het Holocaustcentrum
Yad Vashem in Jeruzalem als
onderdeel van het vieren en
gedenken van 75 jaar vrijheid
in Nederland.

SLUIS

De zwartste bladzijde uit WO II is dat 110.000
Joodse mensen uit Nederland naar
verschillende kampen zijn getransporteerd, van wie de meesten zijn
omgekomen.

Onze kerkorde zegt dat we onopgeefbaar verbonden zijn met Israël. We delen immers het grootste deel van de bijbel.

ten verder zonder ouders, broers,
zussen, ooms of tantes.

Dat heeft hen getekend voor de
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Lotgenoten
hen dat verbonden aan andere lotIn de komende twee weken hoop
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reis naar Israël
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bonden zijn met Israël. Dat is niet
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Onopgeefbaar verbonden

Overlevenden
Zij die de kampen hadden overleefd of uit de onderduik terugkwamen, vonden hun huis vaak
bewoond door anderen. Zij voelden zich compleet verweesd, er
was bijna niemand die het voor
hen opnam. Dat was voor velen de
aanleiding om naar Israël te gaan.
Meestal zonder verdere familie
gingen ze wonen in kibboetsen,
om vandaaruit een nieuw bestaan
op te bouwen. Bijna alle Israëliërs
hebben herinneringen aan of verhalen over hen die uit hun familie
werden weggerukt. Die impact is
tot in het huidige Israël groot.

F L E VO L A N D

Bijbel samen. Maar het is ook van
belang om te beseffen hoe belangrijk het land is geworden voor het
verstaan van Joden. Natuurlijk is
er veel aan te merken op de politiek van Israël. Nee niet alles is
goed. Maar toch. Een Joodse man
zei tegen mij: “Israël is het enige
land ter wereld waar ik zeker
weet dat de regering alles zal doen
om mij te beschermen. Welk
ander land zal dat doen? Overal is
antisemitisme.”

geefbaar met elkaar verbonden.
Maar tevens zijn we verbonden
met Israël omdat we met velen
een stuk gezamenlijke geschiedenis delen.

Er gloort een grote meerderheid in
de Tweede Kamer voor een verbod
op knal- en zwaar vuurwerk, nu het
CDA en de VVD zich daarvoor hebben uitgesproken. Met stijgende verbazing hoorde ik dat nieuws.
Eerst verbaasde ik me over minister
Hugo de Jonge. Hij noemde deze
discussie een ‘heel complex dossier’. Nu kan ik me deze aanduiding
bij veel politieke issues voorstellen,
maar juist niet bij deze. De nadelen:
milieuvervuiling, gevolgen voor dieren, gezondheidsklachten, geluidsoverlast, risico voor gebruikers en
omstanders en verhoogd risico op
gewelddadige incidenten. Voordelen:
lol en verjagen boze geesten. Voor
beide hebben we een goed alternatief. Een centrale vuurwerkshow
geeft zelfs een mooier schouwspel
en in de kerk hebben we een betere
manier om gezegend het nieuwe
jaar in te gaan! Kortom: de voordelen wegen niet op tegen de nadelen.
In de tweede plaats verbaasde ik
me over de ommezwaai van Klaas
Dijkhoff (VVD). Hij zei zoiets als:
“Ook als VVD kunnen we niet langer onze ogen sluiten voor wat er
rond de jaarwisseling gebeurt”, terwijl hij gewoon had kunnen zeggen:
Nu er een Kamermeerderheid is,
ben ik bang voor gezichtsverlies en
stem ik ook voor.
Maar het meest verbaasde ik me
over mijn eigen verbazing. Niet
zozeer vanwege de politiek, maar
meer omdat ik wel zou moeten
weten dat de mens zo in elkaar zit.
Want hoe geef ik zelf leiding aan
mijn gemeente? Durf ik wel impopulaire maatregelen te nemen, ook al
is het dossier vrij eenvoudig? Maak
ik nooit een draai om gezichtsverlies
te vermijden? Is de verbazing die je
hebt over een ander, niet ten diepste verbazing over jezelf?

We hoeven het niet in alles eens
te zijn met wat Israël doet, maar
kennis nemen van en begrip hebben voor de achtergrond en de
oorsprong van dat land is ook vanuit kerkelijk oogpunt belangrijk.
We zijn vanuit ons geloof onop-

Bezoek
Dat wordt tot uitdrukking
gebracht door het bezoek van
koning Willem Alexander. Hij zal
als vertegenwoordiger van ons
land in Yad Vashem onder andere
de 110.000 Joodse Nederlanders
gedenken die in het naziregime
omkwamen, want zij behoorden
ooit bij onze samenleving. Ook is
in Yad Vashem een wand te zien
met alle namen van de vernietigde
synagogen. Het bezoek van de
koning zal zeer gewaardeerd worden in Israël.

Leerdienst Tora en
Evangelie

‘Prikkel’ in
Daarlerveen

Kindervoorstelling
‘SchatRijk’

Met dominee van
Achterdeur op reis

Ds. Bart Gijsbertsen uit Kampen
leidt voor de vijftigste keer een
dienst in de serie ‘Leerdiensten
Tora en Evangelie’. Dit jubileum
wordt gekoppeld aan de presentatie van zijn nieuw boek: ‘Van
zilveren sporen’, waar een gang
wordt gemaakt door het synagogale jaar met een oor naar de
kerk. Zie ook pagina 13 in dit
zondagsblad.

‘Prikkel’, een bijzondere dienst
waaraan gemeenteleden meewerken en de liederen kiezen. Het
thema is: ‘Geloofsheld of deserteur’, naar aanleiding van een held
uit de Bijbel. Het doel van ‘Prikkels’ is: aangeraakt worden door
Gods woorden. Daarlerveen sluit
aan bij Mozaïek van kerkplekken,
over verbinding tussen bestaande
en nieuwe vormen.

‘SchatRijk’ gaat over de discipelen
die samen met Jezus optrekken. Ze
ontdekken grote schatten: Jezus’
levenslessen. Tijdens de voorstelling laten de discipelen hun mooiste ontmoeting met Jezus zien.
Matthijs Vlaardingenbroek toont
een paar gloednieuwe goocheltrucs die het verhaal visueel ondersteunen. Zo kunnen de kinderen
de lessen extra goed onthouden!

Voor de tweede helft van september 2020 staat een reis
gepland naar Griekenland en in de
voetsporen van Paulus. Begeleiding: Tammo en Wil Oldenhuis.
Dominee Oldenhuis is onder
GZ-lezers ook wel bekend als
‘de dominee van de Achterdeur’.
Geïnteresseerden zijn van harte
welkom de informatiebijeenkomst
te bezoeken.

Zondag 26 januari, 19.00 uur, Kampen, Open Hof,
Lelystraat 49

Zondag 2 februari, 19.00 uur, Daarlerveen, Brugstraat
10, De Schoof

Woensdag 5 februari, 15.00 uur, Zwartsluis, GKV ,
€ 2,50

Vrijdag 21 februari, 20.00 uur, Coevorden, Hoeksteen,
ingang Rabenhauptstraat, info: tel. 0524-511511
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Orgelconcert Gert
van Hoef
Christelijk boekenhuis de Akker
bestaat 25 jaar en viert dat met
diverse activiteiten. Zo geeft Gert
van Hoef een orgelconcert in de
Grote Kerk. Van Hoef was al op
jonge leeftijd een muzikaal talent.
Hij heeft zich ontpopt tot een
bekende organist met een gevarieerd repertoire. Wie wil weten
hoe dat klinkt, kan alvast een kijkje nemen op www.gertvanhoef.nl
en op zijn Youtube-kanaal.
Zaterdag 25 januari, 20.00 uur, Vriezenveen, Grote kerk,
gratis (collecte), na afloop staan een drankje en wat
lekkers klaar

Gospelgroep
In His Name
Gospelgroep In His Name verleent medewerking aan een
dienst in Hoogeveen. Het is een
enthousiaste gospelgroep van
25 leden met een passie voor
muziek. Met een eigen band en
dirigent brengt In His Name uptempo gospels, opwekkingsliederen en rustige ballads ten gehore.
Op deze manier willen de zangers en muzikanten getuigen van
Gods liefde.
Zondag 2 februari, 9.30 uur, Hoogeveen, Oosterkerk,
Leeuweriklaan

Verkiezing meest
gastvrije kerk
De eerste aanmeldingen zijn al
binnen, maar er kunnen nog meer
kerken meedoen aan de verkiezing voor de meest gastvrije kerk
van Oost-Nederland. Het draait
in deze wedstrijd om gastvrijheid.
In hoeverre staan kerkgebouwen
open voor plaatsgenoten, dagjesmensen en toeristen? Stichting
Welkom in de Kerk zet gastvrije
kerken in de spotlights en organiseert op 14 mei de verkiezing
van de Meest Gastvrije Kerk van
Oost-Nederland. Ieder kerkgebouw in Gelderland en Overijssel
mag meedoen. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 15 februari. Kerken
die de jury als kanshebber nomineert, komen in een glossy en
krijgen een eigen promotiefilm.
Winnende kerken worden verblijd met een mooi geldbedrag.
En, ook mooi meegenomen, meedoen kost niets! De Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed en
Provincie Overijssel maken deze
verkiezing mede mogelijk. Info:
www.gastvrijekerk.nl Ook te
volgen op Facebook via Verkiezing meest gastvrije kerk OostNederland
Zaterdag 15 februari laatste aanmeldmogelijkheid via
www.gastvrijekerk.nl, donderdag 14 mei Verkiezingsavond

ISRAËL-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Eén langgerekt Halleluja
Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich.
Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.
- Psalm 126:5-6
DOOR DS. WOUTER BAKKER ,
NOORDSCHE SCHUT

Ken je dat verhaal over een jongen die in een droom in een winkel komt waar een engel van alles
verkoopt? De jongen is verwonderd. ‘Echt alles? Dan zou ik graag
hebben: het einde van de oorlog
in de hele wereld, ik zou willen
dat de mensen meer met elkaar
praten en naar elkaar luisteren, ik
wil aandacht voor de kinderen en
de zwakken, meer liefde, tijd en
respect voor elkaar…’ De engel
onderbreekt hem en zei: ‘Oei,
jongeman, u hebt mij verkeerd
begrepen. We verkopen hier
geen vruchten. We verkopen hier
alleen zaadjes.’
Wonder
Zaad en zaaiers komen we in de
hele Bijbel tegen. In Marcus 4 bijvoorbeeld. Ook in het pelgrimslied Psalm 126 zien we een zaaier
voor ons, één die onder tranen
zijn akker betreedt. Die stemming
kan herkenbaar zijn. Gelovigen
weten - ongeveer, niet in details
- wat Gods bedoeling is met deze
wereld: bevrijding, vernieuwing en
ommekeer (lees de hele psalm).
En af en toe zien ze daar iets van.
Maar meestal is het afzien. Of
zelfs kruisdragen. Net als de Here
Jezus, zo ook zijn volgelingen. Het
is vaak eenzaam. Je wordt gauw
weggezet. In de hoek - als ‘dwaze’
gelovige. En toch volharden de
volgelingen, omdat ze weten van
het wonder van het zaad - dat
in de aarde begraven wordt, om
vervolgens te ontkiemen, op te
schieten en vrucht te dragen. Ze
zien het zaad, ze werpen het weg,
ze laten het los - ‘God zegene
het’, en God gaat er zijn eigen
wonderlijke gang mee.

nemen de lofliederen toe. Zijn er
Lofliederen
eerst af en toe uitbarstingen van
Psalm 126:5 zou een opschrift
gejuich, waarvan de klank snel
kunnen zijn van het hele Psalmweggestorven is - het Psalmboek
boek. Het lijkt vaak zo’n somber
boek. Natuurlijk, er zijn prachtige loopt uit op een grote finale. Eén
langgerekt Halleluja.
psalmen vol vertrouwen. Maar
ook klaagliederen, met af en toe
Mensen vinden het vaak moeilijk
verwensingen. Zijn die ergens
om de tijd te nemen voor vergoed voor? Misschien geven
driet. We willen
ze stem aan de
er gauw overheen
werkelijke, soms
NEE, DE PSALMEN BLIJVEN NIET IN
stappen. Maar de
vreselijke ervarinSOMBERHEID HANGEN. GAANDEWEG
Psalmen gaan er
gen van zovelen
NEMEN DE LOFLIEDEREN TOE.
doorheen, zelfs
- Gods eigen volk
door het dal van de schaduw van
in het bijzonder.
de dood. De Psalmen leren ons
Nee, de Psalmen blijven niet in
het hart te luchten - bij God. De
somberheid hangen. Gaandeweg

Psalmen nemen ons mee in een
proces en een processie. Een pelgrimage. Een gang in tranen, maar
met veelbelovend zaad.
Het zaad is immers het Woord
van God, dat nooit ledig terug
keert tot God. Hij heeft beloofd:
als wij onder tranen zaaien, dat
we zullen juichen! Eens zullen we
oogsten wat gezaaid is. En zullen
we dan niet zeggen: zeker - het
was de moeite waard! Door de
Heer zijn uw inspanningen nooit
tevergeefs. (I Kor. 15: 58)

Ze zien het zaad, ze werpen het weg, ze laten het los en God gaat er zijn eigen wonderlijke gang mee.

even bomen

God mét ons, ook op een hobbelig pad
DOOR DS. PIETER
BOOMSMA ,
AMSTERDAM

Dat ons bidden niet
is bedoeld als het indienen van
een vragenlijstje zal wel bekend
zijn. Maar waarom is dat zo?
Er zijn in onze wereld nog altijd
christelijke groepen die verkondigen dat welvaart en succes
logische gevolgen horen te zijn
van het geloof in Jezus. Vragen
staat vrij in die kringen, maar er
zijn wel een paar voorwaarden.
Soms bestaat dat uit de eis zoveel
mogelijk geld te geven aan de
voorganger. Maar nog erger wordt
het wanneer de eis is dat men
genoeg en op de goede manier
gelooft.
Blijven geld en succes dan toch
uit, dan is er dus iets mis met het
geloven. Waarom klopt deze visie

dat zij veel had gebeden om betervan welvaart en succes als vrucht
schap, maar dat de hond toch was
van geloven niet?
gestorven. In haar beleving had
We vierden de geboorte van
Jezus. Eén van zijn namen is Imma- God niet gedaan wat hij hoorde
te doen. Daarom
nuël: God met
ons. Mét ons. Dat
IMMANUËL: GOD MET ONS. MÉT ONS. was zij boos op
hem.
is iets anders dan
DAT IS IETS ANDERS DAN VÓÓR ONS.
Zou diezelfde
vóór ons. Natuurreactie, boosheid of teleurstelling,
lijk is hij er ook voor ons, maar
niet heel vaak voorkomen? God
hoe vullen wij dat als verwachting
hoort er toch voor ons te zijn,
in? Betekent dat, dat de Heer te
de Goede Herder, de zorgzame
allen tijde aan onze verwachting
Vader?
hoort te voldoen? En dat niet
alleen waar en wanneer het zogenaamde welvaartsevangelie wordt Misschien ligt het antwoord wel in
de Psalm over de Herder, Psalm
verkondigd, maar ook in ons
23. Daarin gaat het ook over een
bestaan van alledag. Zeker wan‘donker dal’ waarin de dichter
neer dat bestaan spannend wordt
geen kwaad vreest. Dat kwaad is
of pijn doet.
er dus. In dat dal, in deze wereld,
in ons leven. Wie uitgaat van ‘God
Ooit zei een catechisante tegen
voor ons’ zou kunnen denken dat
mij dat zij voorlopig niet meer
er geen kwaad hoort te zijn in
naar de kerk zou komen. Op de
ons bestaan. Dat ons, als gelovige
vraag waarom dat zo was, vertelde ze dat hun hond ziek was en mensen, niets vervelends hoort te

overkomen.
Wie Jezus serieus neemt wanneer hij spreekt over wat zijn
volgelingen kunnen meemaken,
weet beter. Wie meent dat God
alle ellende van zijn kinderen weg
hoort te houden, loopt kans zich
te gaan gedragen als een verwend
mens.
De belofte die wij hebben gekregen, klinkt in de naam Immanuël.
God is er niet om voor ons het
paadje schoon te vegen, God is
mét ons. Ook als dat pad van ons
hobbelig en moeilijk begaanbaar
is. Hij zal ons nooit en te nimmer
alleen laten. Dat is iets dat we niet
moeten vergeten als alles wel lekker gaat, maar ook wanneer het
leven donker wordt. Welvaart
en succes heeft Jezus ons niet
beloofd. Wat hij wél beloofde, is
dat hij mét ons is en zijn zal totdat
hij komt (en daarna).

D

berichten uit de gemeente
Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en
Flevoland, worden wekelijks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelijk leven in de
eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zijn geen kosten verbonden. Alleen
digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte is.
Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

Drenthe
AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 26 jan.: GK
Aalden 10.00 ds. B. Breunesse.
Doorstartzondag. Oppas:
aanwezig. M.m.v. Gospelgroep
Sinjael uit Donkerbroek. Thema:
Hard tegen Hart. Collecte:
diaconie.
BOVENSMILDE
Kerkdienst 26 jan.: 10.00 ds. G.
van der Werff. Organist: Johanna
Vos. Paaskaars aansteken:
Dylan Nagelhout. Collecten: 1.
Jeugdwerk-JOP. 2. Kerk. Bij de
uitgang: beheer. Knd.: Renate
Nagelhout. Oppas: indien nodig
aanwezig.
Wel en wee. Mw. J.de BoerKoeling, Witterzomer 18a,
was sinds half december thuis
herstellende van een zware
operatie en daarbij zijn helaas
complicaties opgetreden. Op 12
jan. is zij opnieuw in het UMCG
opgenomen. We hopen op een
spoedige verbetering van haar
gezondheid!
Dhr. A. de Goojer, H.P. Sickensstr.
34, brak bij de val met zijn fiets
op 9 jan. heup en elleboog. Na
de operatie aan de heup in het
Martiniziekenhuis keerde hij
een week later terug naar huis.
Ondertussen aan mij de schone
taak mantelzorg te verlenen. Ds.
Gert Wybe van der Werff.
Actie schoenendoos. Helaas
hebben we afgelopen najaar geen
actie schoenendoos gehad. Dit
kwam omdat Edukans een andere
koers is gaan varen. De tijd was
te kort om e.e.a uit te zoeken.
We gaan uitzoeken bij welke
organisatie we ons aan kunnen
sluiten, zodat we dit jaar weer aan
deze geweldige actie mee kunnen
doen.
Jarig. 27-01: dhr. J. Koops,
Stuurboord 216, 9422 HT Smilde:
90 jaar.
28-01: mw. Z.J. VeenstraGroenink, H.P. Sickensstr. 1,
9421 PJ: 75 jaar.
31-01: dhr. A. Doek, Hoofdweg
174, 9421 PC: 75 jaar.
07-02: mw. L. de BruijnUittenbogaard, Hoofdweg 114,
9422 AM Smilde: 81 jaar. Wij
wensen u allen een fijne dag en
Gods zegen voor de toekomst!
Vrouwenver. Ora et Labora.
Op 28 jan. om 9.30 uur komen
we samen in het gebouw achter
de Waterstaatskerk. Onderwerp:
Ruth mag mee eten en Boaz
bedient haar. Bijbelstudie Ruth
2: 1-12 en Spreuken 3: 3-7. Vrije
bijdrage: mw. J. Wieringa-Bos.
Passage. Op 29 jan. komen we
om 19.45 uur samen in De Walhof.
Spreker: mw. Ira Stam, lid v/h
landelijk bestuur. Onderwerp:
Liefdevolle (mantel)zorg en
dementie.
Wijziging bestemming
collectes. De kerkenraad heeft
ons gevraagd of het na de verkoop
van de kerk en pastorie aan de Ds.
L. Dijkstrastraat nog nodig is om 2
collectes te houden voor Beheer
en Kerk zoals dit nu het geval is.

Strikt genomen is het niet meer
nodig om een extra collecte te
houden voor Beheer, dit is nu de
2e collecte tijdens de eredienst.
Dit omdat we, in de toekomst,
géén gebouwen meer in eigendom
hebben en vanaf 2017 zijn gaan
huren. Echter, kijkend naar de
jaarlijkse begroting en jaarrekening
waarin de inkomsten en de
uitgaven worden verantwoord,
blijkt dat onze gemeente nu al
te weinig inkomsten heeft om
alle uitgaven te bekostigen. Dat
betekent dat we interen op het
eigen vermogen van de gemeente.
De huidige 2 collectes brengen
samen ruim € 7.500 op. Per
collecte € 3.750. Dit laat zien
hoe belangrijk de beide collectes
voor de instandhouding van onze
gemeente zijn. Ondanks dat de
kerk nog niet verkocht is heeft
de kerkenraad besloten om beide
collectes te handhaven. Ook heeft
de kerkenraad het voorstel van
het college van kerkrentmeesters
aangenomen om de naam van de
huidige collectes te wijzigen. De
bestemming van de 2e collecte
wordt gewijzigd in Pastoraat, dit
is ter dekking van de kosten van
onze eigen predikanten en de
overige voorgangers. De naam
van de uitgangscollecte wordt
gewijzigd in Eredienst. Hieronder
vallen de kosten van kerkdiensten
en kerkelijke activiteiten zoals
koren, kindernevendienst,
kerkdienst gemist, organisten,
bloemengroet, wijkwerk en
gemeenteavonden. Deze
naamswijziging gaat in op 2 febr.
2020.
Flessenactie in Bovensmilde
levert alweer een hoger bedrag
op. Op 4 januari was er samen
met ‘Wij zijn Bovensmilde
(WZB)’ de flessenactie. We
delen de opbrengst met WZB.
Veel volwassenen en 20 kinderen
verzamelden zaterdag om rond
de klok van 9 uur bij de kerk
aan de Hoofdweg. Bij de Poiesz
Bovensmilde werden alle flessen
verzameld (en ontdaan van de
doppen; deze werden ingezameld
voor de blindengeleidehonden) en
ingeleverd bij de flessenautomaat.
Ook zijn de flessen ingeleverd bij
de Lidl en de Aldi. Rond 12.00
uur was alles ingeleverd, met
een mooi resultaat. En om half 2
waren de laatste flessen geteld. De
opbrengst van 2019 (€ 1277) werd
weer overtroffen. Dit keer werd
ongeveer € 1355 opgehaald. Wij
schenken ons deel aan ‘Stg. Het
Vergeten Kind’ en de ‘slachtoffers
van de aardbevingen op de
Molukken’. Wij zijn Bovensmilde
gaat haar deel aan activiteiten in
Bovensmilde besteden en doet
ook een donatie aan de 16+
jeugdsoos. De 20 kinderen die
geholpen hebben zijn dit jaar VIP
voor alle jeugdactiviteiten van Wij
zijn Bovensmilde. Zij hoeven dus
geen entree te betalen. Binnenkort
ontvangen deze kinderen een
VIP-pas. Deze pas geeft ook 20%
korting op deelname aan de Hel
van Bovensmilde (incl. shirt). Het
is fijn om samen te werken met
WZB. Samen kunnen we meer
dan alleen. Dat zie je terug in

het bedrag en het grote aantal
vrijwilligers. Ik wil iedereen
bedanken die meegewerkt heeft
en die flessen hebben gespaard.
Top. Het nieuwe jaar had niet
beter kunnen beginnen.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 26 jan.: GK
10.00 ds. H.M.A. KauffmannSchaap. H.A. Organist: Jan
Kamphuis. Knd.: groep 1 t/m 8.
Oppas: fam. Hamberg-Ahlers.
Bloemendienst: A. Roseboom.
Collecten: 1. H.A. NBG. 2. Kerk.
Deurcollecte: jeugd.
St. Franciscus 15.00 ds.
H. Kauffmann-Schaap. H.A.
Organist: Jan Kamphuis.
De Hoeksteen 19.00 mw. M. v/d
Linde. Sien-dienst. Organist: Jan
Kamphuis.
DIEVER
Contactpersoon: mw. L. DolsmaMaat, Kalteren 6, 7981 LR Diever,
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 26 jan.: 10.00
ds. B. van Werven. Kinderkerk:
alle groepen. 19.15 ds. A. Estié,
Oldenbroek.
29 jan.: 20.00 uur:
Bemoedigingsavond. Ds. B. van
Werven met het thema: ‘Laat je
verrassen’. Inloop vanaf 19.30.
EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 26 jan.: 10.00 ds.
H. Klaassens, Nieuw Weerdinge.
In deze dienst is er ook knd.
en jongerenkerk. O.v.d.: dhr.
H. Prins en dhr. J. van Vondel.
Diakenen: mw. T. Deuring en
mw. A. Leffers. Organist: Anne
Unij. Oppas: Astrid Loots.
Knd.: Elly. Beamteam: Ruben.
Gastdames: mw. R. Heuving en
mw. B. Busscher. Autodienst:
dhr. H. Buursema: mw. Huizing;
mw. R. Roffel: fam. Potze.
Collecten: 1. Jeugdwerk (JOP). 2.
Spaarcollecte. 3. a.k.a.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M.
Boekeloo, De Welhaak 34, 7887
HK Erica
Kerkdienst 26 jan.: 9.30 ds.
L. v/d Veer, Oosterhesselen.
Collecten: 1. Pastoraat. 2.
Sirkelslag. Bij de uitgang: pastoraat.
Oppas en knd.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 26 jan.: 9.30 drs.
E. Akkerman. O.v.d.: D. de
Jong. Organist: Gea Fictorie.
Collecten: 1. ZWO. 2. Kerk. Bij
de uitgang: onderhoud gebouwen.
Welkomstcie.: W. Dorst.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 26 jan.: 10.00
ds. J. van Breevoort. O.v.d.:
dhr. A. Stevens. Organist: dhr.
H. Kroeze. Koster: dhr. H.
Schuring. Collecten: 1. Eigen
Jeugdwerk. 2. Kerk. Bij de uitgang:
gebouwen. Oppas: Linda Pals.
Knd.: Angela Feijen-Vreeman.
Kaars aansteken: Yoeri Pals.
Bediening beamer: Ada van
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Breevoort. Ontvangst: fam.
Hobers. Bloemendienst:
willfam. Baan. Autodienst:
mw. F. Rabbers.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. SchippersElzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 26 jan.: De
Wijngaard 9.30 ds. T.
Oldenhuis, Coevorden. Na de
dienst is er gelegenheid om met
elkaar een kop koffie/thee te
drinken in De Rank. Collecten: 1.
Jeugdwerk JOP. 2. Kerk. Knd.: alle
groepen. Autodienst: H. Oving
en C. van Nee. Oppas: Judith
Katerberg. Bloemengroet: fam.
H. Eising.
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.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W.
Reefhuis, scriba, Watertorenweg
15, 7688 PX Daarle
Kerkdienst 26 jan.: 9.30 ds.
B. Heusinkveld. Organisten:
dhr. A. Kristiaans en dhr. L. v/d
Schootbrugge. Knd.: Rianne
Kamphuis (1, 2) en Lian Wetering
(3, 4). Oppas: Jeanine Bosch,
Janien v/d Schootbrugge en
Jaëlle Valk. Collecten: kerk en
diaconie. Bloemen bezorgen:
Erna Immink.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W.
Jongbloed, Mendelssohnstr. 8,
7701 TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten 26 jan.: Van
Dedemkerk 9.30 ds. T.
Prins, Daarle. O.v.d.: Jannie
Lok. Organist: Jan Ferdinand
Hooikammer. Lector: Wim
Jongbloed. Koster: Henk Zomer.
De Antenne 10.30 ds. K. van
Staveren. O.v.d.: Karin van Dijk.
M.m.v. de EPN-band. Lector:
Gerrit Hofman. Gastpersonen:
Boukje Bosma en Tjerkje van
der Meulen. Kosters: Klaas
Boessenkool en Sikko van der
Graaf. Dit is een Anders Kerkendienst. Thema: ‘It’s a man’s
world?’. In onze maatschappij
is er aandacht voor de rol van
vrouwen t.o.v. mannen: er is al dan
niet sprake van vanzelfsprekende
of traditionele rolpatronen. Veel
hangt af van hoe je hiernaar kijkt,
ook binnen het geloof. Binnen het
christelijke geloof gaat het zeker
niet alleen om mannen: er zijn
genoeg krachtige, sterke vrouwen
van betekenis te noemen. Tijdens
de dienst laten we ons verrassen
door vrouwen in de bijbel
vanuit verschillend perspectief.
Een verandering van de manier
waarop we naar (vrouwen in) de
bijbel kijken kan bijdragen aan
de ontwikkeling van een andere
kijk op de maatschappij. Vanaf
10.00 uur is er weer tijd voor
ontmoeting onder het genot van
koffie, thee of fris. Graag tot
ziens! Van Dedemkerk 19.00 ds.
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J. Zondag. O.v.d.: Leny Nijboer.
Organist: Freddy Bruins.
Koster: Henk Zomer. Thema:
‘Met hart en ziel’. Welke liederen
zingt u/zing jij graag? In de dienst
kan er een keuze gemaakt worden
uit een lijst met graag gezongen
liederen. We zien u/jullie graag! Er
wordt vanaf heden alleen gebruik
gemaakt van de hoofdingang!
Collecten: PKW. Bij de uitgang:
JOP Sirkelslag. Kinderkerk:
groep 1 t/m 6. Oppas: 9.30 uur:
Judith Hoogeveen en Marjan
van Garderen; 10.30 uur: Veerle
Hofman en Annemijn Boer.
Van Dedem Marke: 25 jan. ds.
Arjan Minnema. Organist: ds.
Arjan Hagels.
Zieken. Hospice Familie
Assenhuis, Baron van Dedemlaan
2, 7701 HT Dedemsvaart: mw. B.
Meijer-Stroomberg, De Tjalk 31.
Clara Feyoena Heem, Rheezerweg
73, 7771 TD Hardenberg: mw.
G. Wolbink-Steen, Schuttevaer
67, afd.: De Esch; dhr. J. Prins,
Rozenheim 85, unit 1, k. 3; mw.
Swankhuisen, Schuttevaer 76, De
Delle 7.
Isala, Dokter van Heesweg 2, 8025
AB Zwolle, Postbus 10400, 8000
GK Zwolle: dhr. Muller, Markt 20.
Medisch Spectrum Twente,
Ariënsplein 1, 7511 JX Enschede:
dhr. G. Jurjens, Mr. Zacharias
Tijllaan 55.
Activiteiten. 30 jan. 10.00 uur
Tabitha (‘t Kruispunt).
31 jan. en 1 feb. 20.00 uur
Toneelavond ‘In naam der Wet’
(De Antenne) Blijspel in 3
bedrijven door Harm Dijkstra.
Na afloop verloting met mooie
prijzen! Toegangsprijs: incl. koffie/
thee/ranja + koek bij binnenkomst.
Voorverkoop: € 10 (kinderen t/m
12 jaar: € 2,50) op 27 jan. om
19.00 uur in ‘De Antenne’. Daarna
bij koster Bert ten Brinke. Aan
de zaal: € 12,50 (kinderen t/m
12 jaar: € 3). De opbrengst komt
t.b.v. Stuurgroep Fondsenwerving.
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. Aanmelden
kan tot maandag 3 februari bij
Jorien Beunk: jbeunk@pkndedemsvaart.nl.
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@
caiway.nl
Kerkdiensten 26 jan.: 10.00 ds.
R. van Hornsveld. O.v.d.: groep
B. Knd.: peuters: Leonie Gerrits;
groep 1 t/m 6. Oppas: zaal 6:
Inge Bosklopper, Judy Minkjan
en Mathijs Smit. Collecten:
1. Diaconie. 2. Alg. Kerkelijke
Arbeid. Deurcollecte: kerk.
15.30 Kerk op schoot in de
Rank. HK 19.00 ds. G. Rohaan,
Bergentheim. Gez. dienst.
Collecten: 1. Leprazending. 2.
Kerkrentmeesters. Deurcollecte:
kerkelijke gebouwen.
Onze zieken. Enige tijd geleden
is bij zr. J. van Beek-Burger, Esweg
49, borstkanker geconstateerd.
Lees verder op pagina 4
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Inmiddels is zij geopereerd
en bezig met de nodige
nabehandeling.
Zr. M. Kottier-Crull, Boerweg
2, is na haar heupoperatie
(vanwege een val in huis) vanuit
het ZGT overgebracht naar
Krönnenzommer, afd. Schöppe,
huiskamer 3, voor revalidatie.
De Here zij met hen en hun
familie en geve herstel en genezing.
Hij ontferme zich over allen die
kampen met ziekte, zorgen en
moeiten. Ook in 2020 geldt:
Liefdevol en genadig is de Here.
Hij blijft geduldig en groot is zijn
trouw, Psalm 103: 8.
Extra gemeenteavond. Op
D.V. 27 jan. zal er een extra
gemeenteavond worden gehouden
om de gemeente te informeren
over de stand van zaken wat
betreft de vacature van kerkelijk
werker. Aanvang: 19.30 uur.
In Memoriam Lefert Sluijer.
Op de avond van de 1e kerstdag,
25 dec., heeft de Here tot zich
geroepen Lefert Sluijer in de
leeftijd van 78 jaar. Hij woonde aan
de Ommerweg 57. De laatste jaren
liet zijn gezondheid te wensen over
en zeker de laatste maanden was
het zwaar voor hem. Hij was veel
aan huis gebonden, kon er niet
meer zelfstandig op uit trekken
en had vaak last van benauwdheid
en pijn. Hij was er klaar voor dat
de Here hem kwam halen. Aan de
andere kant vond hij het ook zo
moeilijk om allen die hem lief en
dierbaar waren te moeten loslaten.
Uit zijn levensloop, opgesteld door
de kinderen geef ik het volgende
door: Lefert is geboren aan de
Achteres als zevende zoon van
een gezin dat in totaal uit negen
jongens bestond. Na zijn schooltijd
is hij gaan werken in de textiel bij
Ter Horst in Rijssen. In 1968 is hij
getrouwd met zijn vrouw Ruth.
Ze gingen wonen aan de Achteres.
Zijn grote passie waren paarden,
daarnaast had hij als hobbyboer
allerlei dieren. Druk was hij ook
met zijn moestuin. Er werden
drie dochters geboren in de loop
van de jaren op wie hij trots was.
Aan zijn dagelijkse werk kwam
door gezondheidsproblemen een
einde, daardoor belandde hij op
een gegeven moment in de WAO.
Later kon hij toch nog aan de slag
in de bosbouw. Dit werk heeft hij
jarenlang met plezier gedaan. In
2002 is hij met zijn vrouw verhuisd

naar de Ommerweg. Druk was hij
jaarlijks, samen met de buurman,
om boomstammen te kopen en
die te kloven als brandstof voor
de kachel. Lefert was een sociaal
mens, je deed nooit tevergeefs
een beroep op hem. Na zijn
pensioen heeft hij het nodige
vrijwilligerswerk gedaan voor de
Zonnebloem, Krönnenzommer
en het Liefferdinck. Tijdens het
kijken met zijn vrouw naar het
EO programma ‘Kerstfeest in
de stad’ is hij gestorven. Op dat
moment werd het lied ‘You raise
me up’ gezongen. Zo heeft de
Here hem op dat moment opgetild
om voor altijd bij Hem te zijn. Op
30 dec. hebben we afscheid van
hem genomen in een dankdienst
voor zijn leven met woorden van
Psalm 71 en Psalm 116 over het
schuilen bij God. Aansluitend heeft
de begrafenis plaatsgevonden op
Dennenhof. De Here trooste
zijn vrouw Ruth, de kinderen en
kleinkinderen.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C.
Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 VA
Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum. Zieken. Mw. H.
Harke-Centen, Burg. Schuitestr.
112, is ernstig ziek. Ze heeft
acute leukemie. Haar krachten
nemen sterk af. Een kaartje wordt
gewaardeerd.
Mw. A. Tijs-de Bruijn,
K.Doormanlaan 20, is nog in
Aleida Cramer, Meindert van
der Thijnensingel 1, 7741 GB
Coevorden (k. 3).
Mw. E. Nijmeijer-Prenger,
Bisschopshof 7, verblijft nog
wat langer in het CFH t.g.v. een
opgelopen virus. De revalidatie kan
nu beginnen.
Dhr. Emo Smid (Waterlelie)
verblijft tijdelijk op. de revalidatieafd. in het CFH.
In het CFH zijn ook mw.
Bruggeman-Schutte,
Gramsbergerweg, mw. van LaarMeilink, Schuitestr.en mw. KooleKap, J. van Arkelstraat.
Dhr. Wesselink, Schuitestr. 11,
heeft chemo- en andere kuren
ondergaan, maar helaas hebben
die onvoldoende gewerkt; hij
moet nu afwachten, maar voelt
zich momenteel nog redelijk goed
en kan er ook nog wel op uit; wij
leven mee met hem en zijn vrouw.
Overleden. Op 12 jan. is
overleden mw. Ali WolbinkHakkers, op de leeftijd van 76 jaar.

Zij woonde, samen met haar man,
in de Bekke. (Daarvoor woonden
zij aan het Badhuisplein). We leven
mee met haar man, kinderen,
kleinkinderen, familie en bekenden.
Op 13 jan. is onverwacht snel
overleden Berendina Jantina
Hendrika Harsmolle op de leeftijd
van 53 jaar. Ze woonde Salland 9.
Ondanks haar handicaps was ze
altijd erg positief en blijmoedig. We
leven mee met haar vader, zussen,
broer en allen die haar zullen
missen.
Jarig. Mw. H. BoessenkoolNijhuis, Gedempte Haven 39,
hoopt 21 jan. haar 83e verjaardag
te vieren.
Baalder. Zieken. Mw. Trijnie
Oosterkamp-Kuiper, Baalderesch
6, verblijft nog in het CFH,
revalidatieafd. 5. We wensen haar
en haar en haar man sterkte. In
het RZZ is mw. Siebelink-Dogger,
Schweitzerplein 9 opgenomen.
Meeleven via kaarten is fijn! Die
kunnen het beste worden gestuurd
naar haar thuisadres!
Baalderveld. Vandaag zeggen
wij dank aan Henk Leemhuis
als afgevaardigde naar de Alg.
Kerkenraad voor onze wijk. We
zijn blij dat we Rein Sybesma als de
nieuwe afgevaardigde bevestigen
en dat Hennie Hakkers als diaken
de taakgroep diaconie komt
versterken.
Radewijk. Zieken. Mw.
J. Ekkelenkamp-Nijman
(Westeindigerdijk 20) verblijft op
de revalidatieafd. in CFH.
Mw. Truida Stegink-Bekman heeft
een heupoperatie ondergaan.
Ze is opgenomen in het Mathias
Hospital, Frankenburgstr. 31, 48431
Rheine, Duitsland.
Overleden. Op 13 jan. is
overleden dhr. Hendrik Jan Kelder,
Wellebeekweg 6. We leven mee
met zijn vrouw, kinderen en
(achter)kleinkinderen. Hendrik Jan
Kelder was 85 jaar.
Gemeenteochtend. Net als
afgelopen jaar houden we de
gemeentebijeenkomst weer na
de kerkdienst, dit jaar willen
we dat doen na de dienst op
26 jan. Een moment waarin we
terugblikken op het afgelopen
jaar en vooruitkijken naar 2020.
Welke kant gaat het op, welke
plannen zijn er gemaakt en hoever
zijn die plannen al gerealiseerd.
We zullen ook iets vertellen over
de bezuinigingen die we als prot.
gem. PKN Hardenberg-Heemse
breed moeten doen de komende
Advertenties

“De Bijbel is geen boekje
voor het bloeden.”
Of het meest eigenzinnige, christelijke blad
van Nederland bij ú past? Gewoon proberen.
Zonder kosten. Zonder verplichting.

½ jaar

GRATIS

proberen!!

kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

jaren en welke gevolgen er wellicht
zijn voor onze wijkgemeente. Er
zal ook iets voor de kinderen
georganiseerd worden. En,
natuurlijk zorgen we voor koffie/
thee en wat lekkers daarbij.
We sluiten af met een hapje en
drankje. Uiterlijk 12.00 uur zal het
programma klaar zijn. U komt toch
ook?
Oproep contactpersonen.
I.v.m. het stoppen van een aantal
contactpersonen zoeken we een
aantal nieuwe leden voor ons
team. Vind je het leuk om met
mensen om te gaan, mensen een
bezoekje te brengen, meld je dan
aan als contactpersoon. Meer info
en aanmelden kan bij Tiny Voet of
Gerjan.
LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 26 jan.: De
Lantaarn 9.30 dhr. Kerssies,
Hollandscheveld.
Jarig. Mw. J. van de WeerdBorger, De Praam 4 7701 LM
Dedemsvaart: 14-01-1947.
Dhr. H. Nijkamp, De Kerkdijk 1,1
7798 CG Collendoorn: 15-011938.
Mw. H. Veltink-Withaar, Anerweg
Zuid 11, 7775 AN Lutten: 17-011947.
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, Dedemsvaartsweg
N. 202, 7775 AM Lutten: 18-011946.
Zieken. Mw. G. Leenders-v/d
Meer, Dedemsvaartseweg Noord
74, 7775 AJ Lutten, is opgenomen
geweest in het Isala, Zwolle. Er is
een pacemaker geplaatst.
Mw. J.Odink, Anerweg Zuid 73
is afgelopen week opgenomen
weer thuisgekomen in/uit het Isala
Diaconessenhuis te Meppel.
Zr. Frederika Nijboer-Ramaker,
Goudenregenstr. 14, 7775
AZ Lutten, is een paar dagen
opgenomen geweest in het
ziekenhuis van Hardenberg i.v.m.
een onderzoek. Ze mocht gelukkig
weer naar huis.
Julan Osseforth, z.v. Stef en Alida,
Spinnerijstr. 19, 7776 XR Slagharen,
mocht gelukkig weer thuiskomen.
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/bloemen
gaan deze week met een groet van

ons allen, De opkikker gaat deze
week met een groet van ons allen,
vanuit de Kruiskerk naar Julan
Osseforth, Spinnerijstr. 19, 7776
XR Slagharen; vanuit de Kapel naar
mw. A. Oelen-Seinen Kosseweg
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 gezamenlijke
plek kunnen reserveren. Voor
meer informatie over het
evenement zie: www.opwekking.
nl De Pinksterconferentie vindt
plaats van 29 mei t/m 1 juni op
het terrein van Walibi Holland in
Biddinghuizen. Lijkt het u of jou
leuk om mee te gaan kamperen,
meld je dan z.s.m. aan bij: fameuving@ziggo.nl of tel. 0523
681676. Dan zullen wij ervoor
zorgen dat we aangemeld worden.
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Vrijwilligersprijs gemeente Deventer voor De Ontmoeting

column

“We vragen God elke dag wat
we voor Hem mogen doen”
De Ontmoeting aan de
Nieuwstraat in Deventer won
de Vrijwilligersprijs 2019,
in de categorie Zorgzame
onderneming.
Albert-Jan
Cloo richtte het interkerkelijk ontmoetingscentrum op,
samen met zijn vrouw Jacqueline. “We wisten natuurlijk wel dat we genomineerd
waren, maar als je dan het
podium op geroepen wordt,
is het toch wel even spannend...”

Puzzelen
door DS. JACoLINE
BATENBURG,
HooGEvEEN

Millenials schijnen
graag puzzels te leggen als vorm
van ofﬂine-ontspanning: mindfull
wordt het genoemd. Hoewel ik
een millenial ben, heb ik pas deze
januari weer een puzzel aangeraakt.
Ik moet bekennen: het heeft wel
iets. Eerst het zoeken van de buitenste randjes: de kaders voor
het puzzelen. In de ene hoek zijn
duidelijk dakpannen zichtbaar, in
de andere groene stuiken en in
een derde is iets afgebeeld dat lijkt
op een vuilnisbelt. We puzzelen
zonder voorbeeldafbeelding en dat
doet iets met je. Constant vragen
we ons af: waar gaat dit heen?
Welke hoek eerst? Wat zullen
we straks zien als het hele plaatje
afgerond is?

door LEo PoLHUyS,
DEvENTER

De verkiezing werd
de dag erna uitgebreid gevierd met koffie en gebak,
te midden van gasten en vrijwilligers. “Fijn dat de gemeente Deventer ons werk zo waardeert”, zegt
Albert-Jan. “Tijdens de uitreiking
waren mensen aanwezig die ook
graag vrijwilligerswerk willen doen,
maar ons nog niet kenden. Bij een
aantal instellingen proefde ik hier
en daar een huiverachtige houding, zo van: ‘Gaan die niet meteen
evangeliseren?’ Maar nee hoor,
wij slaan onze bezoekers echt niet
met de Bijbel om de oren. Nu ook
de gemeente Deventer ons werk
waardeert, worden we eerder
geaccepteerd en kunnen we ook
anderen hulp bieden. We hebben
bijvoorbeeld gezinscoaches aangeboden onze expertise te gebruiken.”
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De Ontmoeting biedt diverse activiteiten aan.
Vooral de verkoop van kleding heeft in 2019
enorm geplust.

cursussen en andere activiteiten
verzorgd. Toen het gebouw drie
jaar geleden werd verkocht, betrok
De Ontmoeting het huidige pand.
Albert-Jan kijkt terug op een drukke, maar boeiende periode, waarin
hij en zijn gezin ook persoonlijk
veel meemaakten. Zo werden Jacqueline en enkele kinderen door
gebed genezen van ernstige voedselallergieën en gehoorproblemen
en hijzelf van kanker.

Groeiend werk
Albert-Jan werkte eerder bij een
Draagvlak
verzekeringsmaatschappij. JacqueDe Ontmoeting wordt qua vrijline was pastoraal werkster. Samen willigers vooral gedragen door de
organiseerden ze zo’n dertien jaar
samenwerkingsgemeente 3GK, de
geleden een Alpha-cursus binnen
plaatselijke Unie van Baptisten en
hun kerkelijke gemeente, toen nog
andere kerken in Deventer. Deze
de Gereformeerde Kerk Vrijgekerken werken ook samen bij de
maakt. Deze is inmiddels opgegaan
Alpha-cursussen die in het voor- en
in de Samenwernajaar plaatsvinkingsgemeente
den; in januari is
DE ONTMOETING WORDT QUA
3GK, waarvan ook
een nieuwe groep
VRIJWILLIGERS VOORAL GEDRAGEN
de Christelijke
gestart. Albert-Jan:
DOOR DE SAMENWERKINGSGEMEENTE
Gereformeerde
“We willen ons
3GK, DE PLAATSELIJKE UNIE VAN
Kerk en de Nederdraagvlak graag
BAPTISTEN EN ANDERE KERKEN IN
lands Gereforverbreden met
DEVENTER
meerde kerk deel
plaatselijke onderuitmaken. Albert-Jan: “Uit de
nemers. Zo hebben we laatst een
Alpha-cursussen kregen we op een ondernemer bij ons uit de straat
gegeven moment zoveel blijvende
ingeschakeld die ingrediënten levert
contacten, dat we een plek moesvoor de maaltijd van onze eetten zoeken om gesprekken te kungroep.”
nen voeren met de deelnemers.
Het vrijwilligerswerk groeide en
Zeventig vrijwilligers
op een gegeven moment zeiden
De activiteiten van De Ontandere kerkleden: ‘Waarom doen
moeting worden gedragen door
jullie dit niet fulltime?’ We zijn gaan zeventig vrijwilligers. Zij schenbidden. Was dit werk misschien
ken koffie en snijden cake tijwel een roeping van God?”
dens de inloop, helpen klanten
in de winkel of maken schoon.
Uiteindelijk zegde Albert-Jan zijn
Andere vrijwilligers stellen het
vaste baan op. Met giften van de
dienstrooster op, of bakken cake
kerken en de in Deventer gevesen koek. Van vrijwilligers wordt
tigde zendingsorganisatie ECM kon
niet verlangd dat ze christen zijn.
hij een inkomen verwerven. In een
“Maar”, zegt Albert-Jan, “van de
gebouw aan het historische stadsvrijwilligers die een wat dieper
plein De Brink begonnen zij een
gesprek of een geloofsgesprek
inloop op vrijdagochtend en elke
aangaan met onze bezoekers,
tweede en vierde zaterdag van de
vragen we wel een positief chrismaand. Ook werden hier Alphatelijke levenshouding.”

Activiteiten
Tijdens de inloop op deze vrijdagochtend is het een gezellige boel.
Een groepje Turkse dames zit aan
tafel te babbelen en de vaste kern
bezoekers groepeert zich rondom
de ‘stamtafel’. Beneden zit een
gebedsgroep. Albert-Jan: “Voor
veel mensen is De Ontmoeting een
soort huiskamer geworden, een
plek om even tot rust te komen.
Je kunt hier komen voor koffie en
gezelligheid, maar ook voor een
gesprek dat wat dieper gaat. Soms
wordt er met mensen gebeden.
Veel bezoekers hebben een zeer
klein sociaal netwerk of kampen
met een psychiatrische achtergrond of stoornissen.”

De
activiteiten
van De
Ontmoeting zijn
divers:
een eetgroep,
creatieve
activiteiten, doorlopende exposites van schilderijen.
Verder trekt de tweede hands
muziek- boeken- en kledingwinkel
veel publiek. “Vooral de verkoop
van kleding heeft dit jaar enorm
geplust”, zegt Albert-Jan.

Heeft hij spijt van dingen die de
afgelopen jaren verkeerd zijn
gegaan? “Spijt, nee, maar wel vraag
je je af of sommige dingen anders
hadden gekund, bijvoorbeeld toen
iemand buiten de deur werd gezet
omdat hij onacceptabel gedrag vertoonde.”
Wat zijn jullie plannen voor de toekomst? “We zijn de afgelopen tijd
zo gegroeid, dat we meer ruimte
kunnen gebruiken. Vijfentwintig of
dertig vierkante meter erbij zou
mooi zijn. We zijn ons aan het
bezinnen. Eigenlijk maken we nooit
zoveel plannen. We vragen God
elke dag wat we voor Hem mogen
doen.”

Vervolgens gaan alle duizend puzzelstukjes tig keer door je handen.
Langzaam raak je vertrouwd met
de kleuren en de lijntjes die er op
staan. Vaak snap je eerst nog niet
wat je ziet. Je bent aan de lopende
band aan het kijken, zoeken en
verbeelden wat bij wat zou kunnen
passen. Soms intuïtief reikt je hand
met een stukje naar een ander
stukje dat je al op tafel had gelegd.
De euforie als ze dan ineens passen! Twee losse stukjes en soms
hele lappen aan elkaar gepuzzelde
stukjes die opeens op hun plek vallen in het grote geheel.
Terwijl ik me met moeite losmaak
van de puzzel en naar mijn studeerkamer vertrek om de diensten van epifanie voor te bereiden,
denk ik aan de puzzel als een beeld
voor het leven. Is het niet de mens
eigen puzzelstukjes van het leven
in handen te houden, te zien maar
nog niet te begrijpen wat er op
staat of welke plek het heeft in het
grote geheel?
Bij de verhalen van Jezus over
Kerst en zijn eerste optredens
denk ik vaak: ‘Ja, achteraf kunnen
wij dit allemaal begrijpen vanuit
een verhaallijn, een perspectief van
Gods handelen en de opstanding.’
Maar de mensen die er middenin
zaten, maakten alleen dit mee.
Wat een wonder als ze er iets van
begrepen. Denk aan de bruiloft
in Kana, de storm op het meer,
de wonderbare spijziging. Ze hadden alleen die gebeurtenissen: één
puzzelstukje of één deel van de
puzzel in handen. Hoe konden ze
daar chocolade van maken? Het
antwoord is natuurlijk ‘niet’, totdat
de Geest het openbaarde.

Meer weten over De Ontmoeting? Neem een kijkje
op www.ecmnederland.nl/Cloo of www.deontmoeting.nl. Giften zijn welkom op rekeningnummer NL 02 INGB 0000 2549
97 tnv Stichting European Christian Mission, ovv ‘Fonds Cloo’

Dat geldt ook voor nu. Hoe leg
je midden in het leven verbanden
tussen het een en het ander? Hoe
weet je wat je ziet en welke plaats
het heeft in het geheel? Puzzelen:
zoeken, kijken, met je neus er
bovenop, dan weer met afstand en
dan soms opeens het licht zien. De
legpuzzel als beeld van gelovend
leven. Ik ben vast niet de eerste
die dat ontdekt heeft. Toch is het
een mooi beeld: vertrouwend,
puzzelend op weg 2020 in.
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RTV-tips
Zaterdag 25 januari
EO | NPO2 | 18.10
Nederland Zingt
’Ik bouw op U’ –en ‘Lichtstad
met uw paarlen poorten’. Deze
geliefde en bekende samenzangliederen worden in de Sint-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom
uit volle borst meegezongen.
Zondag 26 januari
KRO-NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
Annemiek Schrijver laat activiste
Anja Meulenbelt (1945) aan het
woord. Op latere leeftijd heeft
zij zich door Huub Oosterhuis
laten dopen en de Ekklesia
in Amsterdam is haar thuis
geworden.
Zondag 26 januari
EO | NPO2 | 9.20
Zie je Zondag
Vluchtheuvel Arnhem-Pinksterzending. Wie een bezoek brengt
aan deze gemeente kan het niet
ontgaan: dit is een pinkstergemeente. We ontmoeten Rodney.
Regelmatig gaat hij samen met
andere kerkleden de straat op
om het geloof juist ook buiten
de kerk bekend te maken.
Maandag 27 januari
EO | NPO2 | 23.50
Andries
Andries Knevel heeft een
gesprek met Jan Pool. Ooit was
Jan Pool in de ban van drank en
vele relaties. Maar in augustus
1979 veranderde zijn leven. Nu
is hij al jaren voorganger.

Allemaal beestjes
DOOR WILLEMKE
WIERINGA , WIERDEN

Die zaterdagmorgen stap ik vroeg
onder de douche. De rust van
deze ochtend gebruik ik graag
om achterstanden in mijn werk
weg te werken. Vanmorgen heb
ik rond de klok van negen een
afspraak, waarvoor ik gelukkig
de deur niet uit hoef. Gedachteloos draai ik de kraan open. Net
zo gedachteloos pakt mijn rechterhand de sproeier en richt de
waterstraal op een in rustmodus
verkerend nachtvlindertje dat
nietsvermoedend aan de muur zit
vastgekleefd. Opgeschrikt fladdert het even rond, waarna de
meedogenloze waterstraal hem
naar het afvoerputje drijft.

Donderdag 30 januari
KRO-NCRV | NPO2 | 18.45
Binnenste Buiten
In Beuningen in de uiterwaarden van de Waal wonen Joep
en Francis in een duurzaam huis
met een prachtig uitzicht over de
rivier. Er is geen gasaansluiting
en de elektriciteit komt van zonnepanelen. Een palletkachel verwarmt het huis.
Vrijdag 31 januari
AVROTROS | NPO1 | 20.40
Flikken Maastricht
Een TBS-er ontsnapt aan zijn
begeleider tijdens een proefverlof. Dezelfde dag wordt zijn
slachtoffer, op wiens verklaring
hij TBS kreeg, ontvoerd.

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

In het najaar vooral dringen die
engerds woningen in een bosrijke
omgeving binnen, zeggen ze. Of
dat waar is, weet ik niet, maar
wel dat daar ergens mijn weerzin
tegen beestjes is begonnen. Mijn
broertje dist er graag smeuïge
verhalen over op. Over hoe vaak
hij door mij misbruikt werd om
spinnetjes onder mijn bed vandaan te jagen. Ik kan het niet ont-

Na de douchebeurt vind ik mezelf
terug op de rand van het bad. Een
weerloos vlindertje. Wat heeft
dat beestje mij eigenlijk misdaan?
Ja, ik heb een hekel aan alles wat
beest is. In mijn huis geen honden
en katten en in mijn tuin geen
kippen en kuikens. En ook van
vliegend gespuis raak ik overspannen - bromvliegen, muggen, motvlinders, lieveheersbeestjes, bijen,
wespen… vreselijk. Maar een
beestje doodmaken, dat is een
ander verhaal, dat durf ik niet.
Tot vandaag. Ik heb spijt als de
natte haren op m’n hoofd.

kennen. In mijn brein namen die
monstrueuze vormen aan. En ooit
- hoe dom - heb ik Arachnophobia gekeken, wat ik tot op heden
niet te boven ben gekomen. Maar
dat verdronken vlindertje stond
daar volkomen buiten.
Zittend op de badrand fladderen
woorden uit een podcast van
Corrie ten Boom mijn badkamer binnen. Wat vertelde ze ook
weer? In het concentratiekamp
waar zij en haar zus in de oorlog
gevangen zaten, was zij op een
keer snipverkouden geworden.
Maar zakdoeken waren daar niet.
“Dan gaan we bidden”, zei haar
zus kordaat en bad: “Here, Corrie heeft geen zakdoek, wilt u
daar voor zorgen?” En die zakdoek kwam er. Een medekampbewoonster kreeg het op haar
hart om Corrie een stukje stof
te brengen uit de naaikamer. God
zorgde. Soms zijn kleine dingen
heel groot.
Zou de Schepper geen oog hebben voor kleine schepseltjes die
door mensen veracht worden? En
nu heb ik dus beestjesschaamte.

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelijkse
voorvallen in haar familie met vijf kinderen en
veertien kleinkinderen.

Illustratie: Hester Nijhoff

lezers schrijven

Dinsdag 28 januari
KRO-NCRV | NPO3 | 21.10
Net ff anders
Marlijn Weerdenburg volgt zes
jongvolwassenen met een lichte
verstandelijke beperking voor
wie het leven van alledag soms
net ff te snel gaat.
Woensdag 29 januari
NTR | NPO2 | 22.20
Andere Tijden
Rita Hovink overleed in 1979 op
35-jarige leeftijd na een dramatisch leven. Voor het eerst vertelt dochter Milou hoe eenzaam
het leven was met een alleenstaande moeder, die altijd op pad
was.

In mijn kinderjaren woonden wij
vlakbij een bos. Niet te evenaren was de frisse bosgeur na een
verse regenbui. En niets werkte
zo rustgevend als een wandelingetje in het groene paradijs. De
geuren, de kleuren, de zachte
bries, het geritsel van bladeren,
zoete herinneringen aan dierbare
jeugdjaren. Minder leuk was de
keerzijde: spinnen, veel spinnen.

-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opvallende, bijzondere, verbijsterende of verhelderende citaten uit kranten, bladen of
websites. Voor u gelezen en
geknipt door de medewerkers van het Gezamenlijk
Zondagsblad.

Heidense variant SGP
Vastgoedondernemer en jurist Cor
Verkade steekt zijn conservatieve
opvattingen niet onder stoelen of
banken. Zo blijkt uit een interview
in het EO-programma ‘Onderweg’,
waarover in het programmablad
Visie gerept wordt.

Cor Verkade groeit op in een
orthodox-protestants milieu.
Hij maakt zelf de vergelijking
met Franca Treur en Jan Siebelink. “Ik heb een andere afslag
genomen,” vertelt Cor, die met
een kritische blik naar zijn eigen
achtergrond kijkt. In de kerk
waarin hij opgroeide, werd vaak
‘hel en verdoemenis’ gepreekt.
“De gereformeerde gezindte is
in een dood stroompje terechtgekomen,” vindt de vastgoedondernemer. Tijdens zijn studententijd verdiept zijn geloof.
Daarover zegt hij: “Zelf heb ik
in de duisternis gewandeld en
het licht gezien.” Zijn christelijke overtuiging en zijn steun aan
Baudet gaan goed samen. “Ook
Thiery Baudet is geschapen naar
Gods beeld,” zegt hij. “Forum is
de heidense variant van de SGP.”
Cor is lid van vier politieke partijen. Hij zegt partijen te zoeken
die vechten voor de joods-christelijke cultuur.

Minder

Eigentijds

Ik lees in uw kerstbrief dat het
GZ eigenlijk niet meer uit kan.
Het zou jammer zijn als het blad
verdwijnt, kwalitatief vind ik het
namelijk best hoogstaand. Er staan
goed geschreven stukken in die je
tot nadenken stemmen.

Uw tijdschrift doet me wat denken aan het regionale inlegvel van
het toenmalige Centraal Weekblad dat mijn ouders lazen toen
ze in Enschede woonden, zeker
wat betreft het nieuws per kerk.
Anderzijds is het wel weer veel
eigentijdser. Het lijkt me een hele
opgave om een dergelijk zondagsblad in de lucht te houden, zeker
in het spanningsveld tussen de
lokale kerkbladen en de landelijke
periodieken.

Ik zou er echter absoluut geen
probleem mee hebben als het blad
bijvoorbeeld slechts één keer per
drie weken uitkomt […] iedere
week is niet nodig. Een maandblad
is ook prima, dan zou ik het iets
meer glossy maken.
Met vriendelijke groet,
Arend Nijland, Giethoorn
Beste Arend, Fijn dat je de artikelen
in het Gezamenlijk Zondagsblad
waardeert. Ons blad verschijnt al
meer dan honderd jaar als weekblad.
We hebben vanwege het teruglopende abonneebestand en de oplopende
kosten al jaren geleden moeten
besluiten in de zomerperiode minder
vaak uit te komen. Dit jaar maken
we voor het eerst in mei, juni, juli en
augustus een maand-editie; dan kunnen we in de tussenliggende periode
nog als weekblad blijven verschijnen.

Met een vriendelijke groet,
David Renkema,
Stichting Geloven in Samenleven
Beste David, Dat klopt. Het Centraal
Weekblad verscheen destijds met
een hele serie regionale edities. Het
blad heet nu CW Opinie en is een
zeer lezenswaardig tijdschrift! In het
Gezamenlijk Zondagsblad plaatsen
we nog steeds gemeenteberichten uit
plaatselijke kerken. Onze abonnees
stellen dat op prijs en wij vinden het
een positieve zaak dat kerkmensen
over de eigen kerkmuren heen kijken
en belangstelling hebben voor het wel
en wee en de activiteiten in naburige
gemeenten. Zoals je in de reactie
hierboven kunt lezen, kost het inderdaad moeite om het Gezamenlijk
Zondagsblad ‘in de lucht te houden’.
Maar we maken dit blad met veel
plezier en enthousiasme
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noemen ook Arend ter Bekke
(Liezenstraat 2,7685 PV), hij ligt
in het ziekenhuis. Uw voorbede is
nodig, overigens niet alleen voor
deze leden van ons grote huisgezin,
maar voor heel ons ‘gezin’, niet
alleen in onze omgeving, maar
wereldwijd.
Tekst. Wie geen tijd heeft om te
bidden, werkt harder dan God van
hem vraagt. (Corrie ten Boom).
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 0527241427
Kerkdiensten 26 jan.: 10.00
ds. E. van der Veen, Oldemarkt.

H.A. Oppas: Christien Lassche en
Manon Bosgraaf. Knd.: groep 1:
Geri en Hezra. Organist: Johan
Tijssen. 14.30 ds. E. van der Veen,
Oldemarkt. H.A. en dankzegging.
Organist: Rick van der Linden.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Chr. gemengde zangver.
‘Sursum Corda’ start
zangproject voor Passieconcert.
Twee maanden oefenen en dan
meedoen met een concert. Die
kans biedt Sursum Corda uit Sint
Jansklooster. De zangvereniging
start het project Zing mee met
Passie: samen met het koor
optreden tijdens het Passieconcert
op 4 april in de plaatselijke
Johanneskerk. De repetities
starten op 29 jan. ‘Iedereen die
van zingen houdt, is welkom.’Vorig

jaar organiseerde Sursum Corda
voor het eerst een Passieconcert,
toen samen met collega-vereniging
Excelsior uit Genemuiden. Het
optreden trok een volle zaal en
leverde veel positieve reacties op.
Dit jaar volgt daarom een tweede
editie, met een extra dimensie
in de vorm van een projectkoor.
De zangvereniging nodigt jong en
oud uit om zich voor een periode
van 2 maanden aan te sluiten bij
het koor. In die periode worden
de deelnemers samen met de
koorleden klaargestoomd voor het
concert op 4 april. ‘We hebben
prachtige liederen uitgekozen die
goed passen bij het lijdensverhaal’,
vertelt voorzitter Tiny van der
Linde enthousiast. ‘Door met
zoveel mogelijk mensen samen te

zondag 26 januari 2020

zingen, willen we de boodschap
dat Jezus is gestorven voor onze
zonden extra kracht geven.’
Zangtalent is niet vereist om mee
te kunnen doen, verzekert de
voorzitter. ‘Je hoeft geen geoefend
zanger te zijn. Het gaat om het
plezier en het samen zingen tot
Gods eer. Hou je van zingen en
lijkt het je een mooie ervaring om
met ons op het podium te staan,
dan ben je van harte welkom.’ De
repetities voor het project Zing
mee met Passie gaan van start op
woensdagavond 29 jan. om 19.30
uur. Het koor oefent in dorpshuis
Sint Janskamp in Sint Jansklooster.
Aan deelname aan het project zijn
geen kosten verbonden.

7

Jeugddienst in
Hoogeveen
Stricta Via is een enthousiaste
Hoogeveense gospelband bestaande uit drie muzikanten en een
zanger. Begin februari verleent de
band haar medewerking aan een
jeugddienst in Elim. Stricta Via probeert met zang en muziek mensen
te bereiken met het evangelie van
Jezus Christus. Dit doet ze door
eigentijdse gospel te brengen waar
de mensen naar kunnen luisteren,
of - en dat heeft Stricta Via het
liefst - vlot mee kunnen zingen.
Zondag 2 februari, 10.00 uur, Elim, Hervormde Kerk

Aftrap opvoedcursus

Na het laatste avondmaal
Niemand vraagt zich af of de ongrijpbare, onzichtbare radiogolven in de ether wel bestaan:
we horen immers het geluid. Geldt niet hetzelfde voor de Heilige Geest?

Zondagmiddag. Brood en
beker staan op tafel. Alles
is gereed gemaakt voor het
avondmaal.

DOOR DS. FOEKJE DIJK ,
DALFSEN

We komen binnen,
ze kijkt op, een
glimlach trekt over haar gezicht.
Prompt steekt ze in een cerebraal
gebaar haar hand uit en reikt naar
het keurig in kleine, afgepaste
stukjes gesneden brood. Voorzichtig pakt ze het op en reikt
een brokje naar mijn lippen. De
chocoladehagelslag rolt alle kanten op. Ik open mijn mond en
neem liefdevol het brood tot mij.
Dan valt haar oog op de beker.
Ze kijkt gepuzzeld. Dan heft ze,
oet,
in een priesterlijk gebaar, vol
aandacht en deemoed de beker.
menleven Uitnodigend. Ik neem voorzichtig een slokje, als ware het gesacreerde wijn. De Fristi smaakt
Het Centraal zurig, maar is als honing.
tijds met
edities. Het Rijke zegen
en is een Die ochtend zijn ze niet naar de
hrift! In het kerk geweest: in huis heerste het
d plaatsen NORO-virus. In arren moede
berichten uit hebben ze met z’n allen dan maar
e abonnees voor de televisie zitten kijken
vinden het naar een kerkdienst.
erkmensen De verzorgster meldt dat ze
heen kijken samen hebben gezongen. Ik inforvoor het wel meer. Even is het stil, dan herinin naburige nert de verpleegkundige zich een
regel: ‘Iets met rijke zegen, of
e reactie
st het inder- zoiets …’
Ik kijk naar de vrouw naast me,
amenlijk
te houden’. zet zachtjes het lied in. Ze kijkt
met veel me aan, herkent, haar blije ogen
zingen mee. Plots een geluid als

dend, te … Taal is ten enenmale
ontoereikend om haar reikwijdte
te omspannen.
Het is dan ook meer dan voorstelbaar dat de werking van de
Geest op belangrijke momenten
in het leven een plek heeft gevonden in verhalen van mensen.
Immers, verhalen geven greep op
een werkelijkheid die te denken
Ik kan mijn tranen nauwelijks
geeft. Meeslepende ervaringsverbedwingen.
halen, die er altijd weer in slagen
God, fluistert het in me. God!
hoopvolle krachten te genereren
Zelden was de Geest zo nabij.
om een vooralsnog geblokkeerde
toekomst te openen. Krachten,
Onmiskenbaar herkenbaar
die bronnen aanboren van grensNatuurlijk, ik weet ook wel, dat
overschrijdende, ontroerende
in de dwalende geest van de
momenten, die het werkelijkvrouw die mij ooit, lang geleheidservaren van alledag te boven
den het leven gaf, het moederlijk
gaan.
instinct wakker werd. Ze wilde
het kind, dat ze niet meer bewust Het doet denken aan oude spelals kind herkende, voeden. Laven. letjes: hoe wisten de kinderen in
het voor-TwitMaar toch …
tertijdperk dat
De bijbehorende,
DAAR, OP DIE INTRIESTE DOODSE
het tijd was om
haast sacrale
PLEK, WAARDE PLOTSELING
touwtje te springebaren waren
INSPIREREND EN LEVENDIG DE
gen of te tollen.
meer. Het lied,
(HEILIGE) GEEST ROND OP EEN
De gelijktijdigondanks de draak
ONVERHOEDS MOMENT.
heid van dit spel
van een tekst,
in ver uiteen gelegen plaatsen, als
was van een schoonheid, die alle
liederen op dat moment te boven zowel Epen als St. Annaparochie,
deed niemand verbleken. Het was
ging.
gewoon zo.
Daar, op die intrieste doodse
plek, waarde plotseling inspiOnuitsprekelijk geheim
rerend en levendig de (Heilige)
In bijbelse termen maken we met
Geest rond op een onverhoeds
dit fenomeen kennis in velerlei
moment. Onmiskenbaar herkenbewoordingen. Zowel Oudtesbaar, niet te missen.
tamentische als wel Nieuwtestamentische verhalen cirkelen
Zo ongeveer beweegt zich verrondom een onuitsprekelijk
moedelijk die Geest. Onmogelijk
geheim dat het leven gaande
in dogma’s te vangen. Laat staan
houdt en inspireert tot helende
om er woorden voor te vinden.
momenten.
Daarvoor is zij te ongrijpbaar,
Houd ik mezelf of de ander voor
te levendig, te onvoorspelbaar,
de gek, door het onverwoordbate troostend, te omvangrijk, te
re een naam te geven als Heilige
inspirerend, te grensoverschrijvan een hevige windvlaag, die
het gehele huis waar zij zaten,
vulde. Althans, de hele huiskamer
komt tot leven. Op ieders lippen
verschijnen tongen als van vuur.
Allen zingen plotseling uit volle
borst ‘Heer, ik hoor van rijke zegen,
die gij uitstort, keer op keer …’

Geest? Dat ondefinieerbare element, dat vorm aanneemt in de
verbondenheid met elkaar. En in
die verbondenheid de tastbare
realiteit overstijgt als een onzichtbaar fluïdum. Gut, niemand
vraagt zich af of de ongrijpbare
en onzichtbare radiogolven die de
ether doorstromen wel bestaan:
we horen immers het geluid.
Het is niet voor niets dat ik - in
het professionele deel van mijn
leven - de (voor)bede in de kerk
vaak afsluit met de woorden:
‘(…) laten we daarom luisteren,
intens en aandachtig, naar verhalen
van toen, naar verhalen van mensen
die het ook allemaal niet zo zeker
wisten; zij, die onderweg beschadigd zijn geraakt, of juist geheeld
werden; luisteren naar verhalen van
nu, luisteren, naar wat de Geest nog
steeds te zeggen heeft (…)‘.
Om vervolgens, in een moment
van stilte, voor deze levensenergie - als een ontluikende bloem open te gaan.
Naar de overkant
Het is in die stilte dat ik zo nu
en dan meegenomen wordt
naar de woonkamer van toen,
waar ook, op een onverhoeds
moment, de Geest onstuimig
binnenwaaide.
Onherroepelijk daaraan verbonden is de herinnering aan de
volgende ochtend, toen in alle
vroegte de telefoon ging, en een
stem mij vertelde dat mijn oude
Mem zojuist was overleden.
Haar geest was onverhoeds
troostend meegevoerd naar een
helende ruimte, over grenzen
heen, naar de andere kant van
het bestaan.

In Hasselt start binnenkort de cursus ‘Maak ze sterk’, voor ouders
en opvoeders van kinderen tussen
de 6 en 12 jaar. Tijdens de cursus
krijgen de deelnemers een Bijbels
fundament om te werken aan de
weerbaarheid van het kind. Thema’s die aan de orde komen zijn
onder andere: de rol als opvoeder,
gezinsleven, zelfaanvaarding, communicatie, grenzen, vrienden en
groepsdruk, sociale media en geestelijke weerbaarheid. De cursus
duurt zes avonden en kost € 15.
Op dinsdag 4 februari is er alvast
een inspirerende startavond. Deze
staat los van de cursusavonden,
maar zo kunnen ouders al wel de
sfeer proeven van de cursus.
Dinsdag 4 februari, 19.30 uur, Hasselt, Ontmoetingskerk

Muzikale inspiratie
in Kampen
Inspiratie en ontmoeting voor
muzikanten en zangers uit alle
kerken: dat is het doel van Lift
It Up! Dit nieuwe project van
Quintus gaat op zaterdag 8
februari van start met een dag
vol inspiratiesessies, clinics en
workshops van onder andere
Joke en Rob Buis, Marloes van
Ommen, Stephanie BergmanAgteres, saxofoondocent Ton
Nieuwkamp en slagwerkdocent
Jeroen Koornstra. Info: Annelies
Dunning van Quintus e:liftitup@
quintuskampen.nl of tel 0383371200.
Zaterdag 8 februari, 10.00 - 16.30 uur, Kampen, Quintus, Vloeddijk 18, € 25 (incl. lunch)

BIJZONDERE THEMADIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

8

kerkdiensten

zondag 26 januari 2020

Wij lezen vandaag
Vrijdag 24 januari
Matteüs 4:1-11
Zaterdag 25 januari
Matteüs 4:12-25
Zondag 26 januari
Psalm 139:1-12
Maandag 27 januari
Psalm 139:13-24
Dinsdag 28 januari
Spreuken 3:1-20

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

Drenthe

Woensdag 29 januari
Spreuken 3:21-35

Zondag 26 januari 2020

Donderdag 30 januari
Spreuken 4:1-13

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. H.
Hoogeveen
Assen AK 10.00 dhr. K. Richters. Morgengebed De Bron
10.00 ds. E. Noort JK 10.00
ds. R. Lafeber 19.00 ds. G. Gardenier De Slingeborgh 10.30
da. N. Veldman OK 10.00 ds. R.
Busschers
Beilen PK 10.00 ds. V. Thurkow
Borger GH 10.00 ds. M. van
’t Hof. H.A. BH 14.30 ds. H.
Hansma. H.A.
Bovensmilde WK 10.00 ds. G.
v/d Werff
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Kauffmann. H.A.
Diever GK 10.00 ds. B. van
Werven. Voorber. H.A. 19.00
ds. B. van Werven
Drijber GK 10.00 ds. Lindhout
Dwingeloo 10.00 n.b.
Een 9.30 n.b.
Elim GK 10.00 H.A.
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 ds. Klaassens
Gasselternijveen 10.00 mw. J.
Veldkamp
Gees GKW 11.00 jeugddienst
Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek
Gieten DK 9.30 n.b.
Hijken/Hooghalen Kompas
10.00 mw. A. Streutker
Hollandscheveld 10.00 en
19.00 ds. Y. Breemes. H.A.
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. B. Urgert
Hoogeveen GH 9.30 dr. H.
Nobel 19.00 ds. J. Paans GrK
9.30 ds. J. Mulderij 17.00 dr. J.
Borst HK 9.30 ds. J. Woltinge
OK 9.30 ds. H. Katerberg VH

Vrijdag 31 januari
Spreuken 4:14-27

Even doordenken
Wie denkt dat God vaak een oogje
toeknijpt, hoopt vermoedelijk dat
Hij op den duur helemaal niets
meer ziet Rikkert Zuiderveld

Colofon
Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de
Protestantse Kerk in Drenthe, Overijssel en
Flevoland is een uitgave van Topic, Burg. J.C.
van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
tel. 0546 577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving
en houdt rekening met de verscheidenheid
binnen de kerken en de lezerskring.
Redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad,
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,
redactie@gezamenlijkzondagsblad.nl
Hoofdredacteur dr. J.D.Th. Wassenaar, Dorpsstraat 43, 7447 CM Hellendoorn, 0548 - 655635,
e-mail: hoofdredactie@gezamenlijkzondagsblad.nl
Eindredactie Willemke Wieringa
Redactie ds.W.J. Bakker, drs. A. Hekman,
drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek
Medewerkers ds. Pieter Boomsma, ds. Foekje Dijk,
Jan Groenewegen, ds. Gerhard Heeringa, Gerrit Kraa,
Leo Polhuys, Willemke Wieringa
Gemeenteberichten en Kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo
ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder
kosten. Protestantse kerken in het verspreidingsgebied van onze krant kunnen hiervan gebruik
maken.
Ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad
neemt graag berichten op over bijvoorbeeld speciale kerkdiensten en bijeenkomsten, jubilea, reünies,
concerten, vergaderingen en andere activiteiten
die wij interessant achten voor onze lezers.
Daarbij houdt de redactie zich het recht voor
berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar
nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Overname Bij gehele of gedeeltelijke overname
van artikelen wordt men vriendelijk verzocht de
bron te vermelden en een exemplaar van het nummer waarin dit artikel is overgenomen, aan de
redactie te zenden.
Advertenties Voor informatie over tarieven en
plaatsingsmogelijkheden belt u naar 0546 - 577475
(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal
kunt u vrijdags vóór 12.00 uur digitaal aanleveren bij Gezamenlijk Zondagsblad, Burg. J.C. van
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, liselore@
topic-cc.nl

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

Flevoland
Zondag 26 januari 2020
Kraggenburg 10.00 mw. L.
Winters. Jeugdd.
Marknesse 9.30 mw. M. de
Vries
Nagele 9.30 ds. M. van Beusichem
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra
17.00 ds. A. van Vliet PK 10.00
ds. A. Keleman 17.00 ds. E.
Terpstra De Poort 10.00 ds. E.
de Groot 17.00 ds. A. Keleman
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Overijssel
Zondag 26 januari 2020

JUBILEUMCONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Almelo Bleek 10.00 ds. M.
Montagne De Ontmoeting
10.00 ds. P. Wiekeraad GrK
10.00 ds. W. Broekema PK

10.00 ds. R. van Dijk Noach
10.00 ds. D. van Bart Eugeria
10.30 ds. C. Elsinga
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 da. G.
Rohaan 19.00 ds. G. Zijl
Berkum Waalse Kerk 9.30
ds. J. Rohaan. H.A.
Blankenham 9.30 mw. L. Brugmans
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. J. Vonk
Borne Dijkhuis 10.00 ds. G.
Veening
Bruchterveld 10.00 ds. J.
Schipper
Daarle HK 9.30 ds. A. Visser
19.00 ds. J. Wegerif GK 9.30 en
15.00 ds. B. Heusinkveld
Daarlerveen 9.30 en 19.00 ds.
M. Bos. H.A.
Dalfsen GrK 10.00 ds. H. Jansen Oudleusen 10.00 ds. A. Tol
Dedemsvaart Antenne 10.30
ds. K. van Staveren VDK 9.30
ds. T. Prins 19.00 ds. J. Zondag.
Zangd.
De Krim PK 9.30 dhr. A. Nijburg
Delden OB 10.00 ds. A. Snier
Den Ham GK 10.00 ds. R.
van Hornsveld HK 19.00 ds. G.
Rohaan DK 10.00 ds. P. van Ark
Enschede OK 10.00 ds. J.
Zuurmond 19.00 Taizé-viering
Lonneker 10.00 ds. E. de Bruin
Usselo 10.00 ds. R. de Vries
BK 10.00 ds. J. Zondag HZ
10.00 past. G. Slüter JK 10.00
ds. Wiegers
Enter 9.30 ds. W. Scheltens
19.00 ds. G. van Zanden
Genemuiden GK 9.30 ds.
Veenstra 19.00 ds. H. Scholing
GrK 9.30 ds. J. Zuijderduijn
15.30 ds. W. Hulsman. Sing-in
HC 9.30 ds. J. Heutink 19.00
n.b.
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Hardenberg Baalder 10.00
ds. W. v/d Wel HK 10.00 mw.
N. Jonkers De Matrix 9.30 ds.
P. Langbroek Radewijk 10.00
ds. J. Dijkstra HöK 10.00 ds. P.
Noordmans Witte Kerk 10.00
Oostloorn 10.30 ds. D. Brienen SK 19.00 ds. W. v/d Wel
Heino 9.30 Lieke van Houten
Holten Kandelaar 9.30 ds. M.
van Sandijk
Kampen OH 10.00 ds. K. Jager
19.00 ds. B. Gijsbertsen
Kuinre 10.00 ds. D. Wolse
Kamperveen 9.30 n.b.
Lemelerveld BK 9.30 ds. G.
Naber

Pau

Lutten KK 9.30 ds. J. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. H.
Paas 19.00 ds. L. Aangeenbrug
Nieuwleusen GrK 10.00 ds.
L. Hoekstra OK 10.00 en 19.15
ds. M. Develing
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. W.
Jans 19.00 ds. E. Jans GK 9.30
ds. S. v/d Zee
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma
19.00 ds. R. de Bruijn HK 9.30
ds. K. Hazeleger
Rijssen GK 9.30 ds. J. Oosterwijk 19.00 ds. H. Paas
Rouveen 9.15 ds. P. v/d Meulen
Schuinesloot 9.30 dhr. M. Vos belangstellin
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. Het gaat om
E. v/d Veen. H.A. 14.30 ds. E. tionaal verm
v/d Veen. Nabetr. Kapel 10.00 een belangr
actuele deb
dhr. S. Bakker
Staphorst 11.00 ds. P. v/d Meu- omdat in de
stelling voor
len HK 10.00 ds. J. Wegerif
al lang achte
Steenwijk GrK 9.30 ds. B.
Nu lezen de
Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. M. niet zozeer
tuiging. Ze h
Gaastra
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. ren zelf niet
Wolters MK 10.00 ds. J. Dekker vinden ze zi
Vriezenveen OK 9.30 da. R. Waarom?
Vedders. H.A. 16.00 ds. W. den
Nieuw beg
Braber. H.A.
Wanneperveen 11.00 ds. W. Gert-Jan va
leraar te Ni
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. W. den van het filos
blad Trouw
Braber. H.A.
Wierden DK 9.00 ds. J. Hoek- ‘Het uitscho
man 10.45 dhr. J. Berkhof 18.45 onder filoso
ds. K. Borsje GK 9.30 en 19.00 nen voor de
ds. P. Dekker Hoge Hexel 9.30 stelling.
djr. H. Bredenhoff 15.00 ds. W. Paulus legt i
brieven een
Deker
Wijhe NK 10.00 RK-voorgan- nadruk op h
nieuwe begi
ger
Willemsoord 9.30 dhr. K. de verkondigt
zaken, een r
Lange
dering. Paul
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok
natieve man
14.30 dhr. R. Pasterkamp
Windesheim 10.00 en19.00 is interessan
sinds de jare
ds. J. van Wijk. H.A.
Witharen 10.00 ds. T. Baart ren over on
IJsselmuiden/Grafhorst GK heid die gee
te laten.
9.30 n.b.
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. terNa de val va
Beek. H.A. 19.00 ds. E. v/d Veen maar één po
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink optie te zijn
GrK 17.00 Michaëlsviering JK lisme. De w
9.30 ds. H. de Leede 17.00 ds.
J. Tadema OK 10.00 dhr. D.
Steenbergen 14.00 perkidienst
Open Kring 9.30 ds. M. Jans
SiK 10.00 ds. R. van Putten
19.00 dhr. J. Knol StK 10.00 ds.
G. van Rheenen

komen en gaan

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)

9.30 ds. W. Loosman Weidesteyn 10.30 ds. H. v/d Meulen
Klazienaveen EH 9.30 ds. E.
Akkerman
Kloosterveen De Ontmoeting 10.00 ds. H. Harmsen
Meppel OK 10.00 ds. S. Sijtsema Erfdeel 10.00 ds. F. Groen
19.00 Taizé-viering
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. B.
de Lange
Nieuw-Balinge 10.00 dr. W.
Verboom 15.00 ds. H. Donken
Nieuweroord ImK 10.00 ds.
W. Bakker RH 19.00 ds. C. v/d
Graag
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds.
van Elten
Nijeveen 10.00 n.b.
Pesse OK 10.00 ds. J. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds.
S. van Dijk. H.A. JK 9.30 ds. W.
Meijles
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 dienst zonder drempel
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. T. Oldenhuis
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. A. de
Kruijf 15.00 prop. J. Admiraal
Vries DK 10.00 Esther de Vegt
Westerbork VH 10.00 da. M.
Leffers. Kickdienst SK 10.00
mw. J. van Beveren
Zuidlaren LK 10.00 ds. R. ten
Have
Zuidwolde GK 10.00 ds. B.
Gras
Zwartemeer GK 9.30 dhr.
Broers

Topic Crea|
Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve teksten
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve offline media
Topic Creatieve Communicatie

Verrassend creatief

topic .nu

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Eindhoven
(Kruispuntgemeente), ds. L.C.
de Borst te Buren en Zoelen
(streekgemeente Tussen Lek en
Linge)
te Dedemsvaart, ds. E.J.
Wisselink te Nieuw-Amsterdam/
Veenoord
te Ermelo (geref.), ds. J.W.
Leurgans te MoordrechtGouderak (De Stroom)
Aangenomen
naar Herwijnen (geref.),
ds. H.G.W. Groot Karsijn te
Oosterland en Kerkwerve
Bedankt
voor Giessendam/NederHardinxveld (herv. wijk 2), ds.

B.F. Bakelaar te Krimpen aan de
Lek (herv.)
GEREF. KERKEN (VRIJG.)
Beroepen
te Houten, ds. P.P.H. Waterval
te Harderwijk
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Middelburg-Zuid, ds. A.T.
Huijser te Sliedrecht
te Zoetermeer, ds. M. Joosse
te Ede
Bedankt
voor Brant County (Ontario,
Canada), ds. B.J. van Boven te De
Valk-Wekerom
voor Rilland-Bath, ds. W.
Visscher te Amersfoort

Vrouwenweekend
Overijssel
In het weekend dat de lente begint,
vindt er in de mooie, bosrijke
omgeving van Lemele een ‘women
only’ Elja-weekend plaats. Een
interkerkelijk, kleinschalig vrouwenweekend met als thema: ‘Hoor
je mij?!’ Wat kunnen deelnemers
verwachten? Een programma waarin ruimte is voor zichzelf, tijd met
God en ontmoeting met elkaar.
Luisteren naar sprekers, creatieve
activiteiten, samen eten, ontspannen en stil zijn. Vrouwen kunnen
hun geloofsleven opbouwen én een
weekend genieten.
Vrijdag 20 - zondag 22 maart, Lemele, de Eskamp,
€ 95, www.elja-events.nl, opgave: elja-weekenden@
outlook.com

end

zondag 26 januari 2020

Paulus onder filosofen

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

De figuur van Paulus behoeft in christelijke kring geen introductie. Een
groot deel van de nieuwtestamentische brieven staat op zijn naam. Ze
horen tot de oudste christelijke documenten. Zijn boodschap heeft veel
invloed gehad op de jonge christelijke kerk. In de traditie van de kerk
hebben zijn opvattingen steeds weer gezorgd voor nieuwe impulsen.
De Reformatie bijvoorbeeld is ondenkbaar zonder Luthers herontdekking van Paulus.

DOOR DS. B. ALTENA ,
ASSEN

In onze tijd wekken Paulus’ brieven
belangstelling onder filosofen.
Het gaat om een aantal internationaal vermaarde filosofen die
een belangrijke rol spelen in het
actuele debat. Dat is opmerkelijk
omdat in de filosofie de belangstelling voor godsdienst en Bijbel
al lang achterhaald leek te zijn.
Nu lezen deze filosofen Paulus
niet zozeer om zijn geloofsovertuiging. Ze haasten zich te verklaren zelf niet gelovig te zijn. Toch
vinden ze zijn teksten van belang.
Waarom?

Zondag 26 januari
Leerdienst Tora en Evangelie,
19.00 uur, Kampen, Open Hof,
Lelystraat 49

eenvormiger. De economische
wetmatigheden bepalen alles en
lijken overal het leven van mensen gelijk te schakelen. Filosofen
als Alain Badiou en Slavoj Žižek
zien in Paulus iemand die in een
politiek-sociale status quo een
nieuw begin uitroept en een
andere horizon voor het sociale
leven opent.

Levenskunst
De tweede reden voor de belangstelling van de filosofen voor
Paulus ligt in het verlengde hiervan. Paulus legt nogal nadruk
op de nieuwe levenswijze die
voortvloeit uit de revolutionaire
verandering die hij verkondigt.
Hij noemt dat ‘leven volgens de
geest’. Hij roept zijn volgelingen
Nieuw begin
op om zich in hun gedrag niet aan
Gert-Jan van der Heiden, hoogte passen aan deze wereld (gelijkleraar te Nijmegen - en ook lid
vormig te worden). De levensvan het filosofisch elftal van dagwijze die hij propageert is nonblad Trouw - geeft in zijn boek
conformistisch.
‘Het uitschot en de geest. Paulus
Deze ideeën prikkelen filosofen
onder filosofen’ een aantal redenen voor deze filosofische belang- die zich bezighouden met het
thema levensstelling.
kunst, waarvoor
Paulus legt in zijn
DE UITDAGING ZIT ER IN OM VIA DE
in onze tijd herbrieven een grote
VISIES VAN DE FILOSOFEN EEN NIEUW
nieuwde belangnadruk op het
LICHT OP PAULUS TE KRIJGEN.
stelling is ontnieuwe begin. Hij
staan (in het spoor van Michel
verkondigt een nieuwe stand van
Foucault). In de oudheid stond
zaken, een revolutionaire verandering. Paulus zet in op een alter- de levenskunst centraal. Filosofen waren niet zozeer bezig om
natieve manier van leven en dat
allerlei diepzinnige dingen over de
is interessant voor filosofen die
wereld te denken, maar om mensinds de jaren negentig reflecteren over onze politieke werkelijk- sen te leren op een goede manier
te leven. Paulus hoort thuis in die
heid die geen alternatief lijkt toe
antieke cultuur. Hij is daar als helte laten.
Na de val van de muur lijkt er nog lenistische (cultuur) Jood meer
door beïnvloed dan wij denken.
maar één politiek-economische
In ieder geval ligt hier een tweede
optie te zijn, die van het kapitaaanknopingspunt voor de filosolisme. De wereld wordt steeds-

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.leerhuiszwartewaterland.nl/
aanmelden
Maandag 27 januari
Namen lezen joodse slachtoffers,
19.30 - 21.30 uur; Deventer, Etty
Hillesum Centrum, Roggestraat 3
Standbeeld van de apostel Paulus voor de Sint-Pietersbasiliek in Rome.

fen om zich met Paulus bezig te
houden.
Beginsel van de geest
Een derde reden voor de filosofische interesse heeft te maken
met wat Van der Heiden ‘het
beginsel van de geest’ noemt.
Geest (pneuma) is bij Paulus een
belangrijk begrip, maar het is een
misverstand om dat te beperken
tot het geestelijk leven. Dat is in
de geschiedenis vaak gebeurd.
Geloofsopvattingen krijgen dan
een eigen terrein toebedeeld,
geïsoleerd van de overige domeinen van het menselijk leven.
Maar het beginsel van de geest
is bij Paulus niet slechts een spiritueel begrip, het doortrekt het
hele menselijke bestaan. Het is,
zoals in de klassieke oudheid,
een denkwijze, maar ook een
levenshouding en een manier van
bestaan.
Nieuw perspectief
In mijn studieverlof heb ik het

boeken

DOOR DS. A . HEKMAN EN DR . JAN DIRK

Dr. Bert Loonstra, Eén kerk.
Weg uit de verdeeldheid;
Buijten en Schipperheijn Uitgeverij, Amsterdam; 159 p.; ISBN
9789463690560; € 15,90.

WASSENA AR

Marcel van Guldener,
Versailles 1919 en de geboorte van het nieuwe Europa,
ente begint, Uitg. Aspekt, Soesterberg 2019
€ 19,95
osrijke
en ‘women
Wie de voor- en nageschiedets. Een
nis van de Eerste Wereldoorlog
lig vrouema: ‘Hoor nader wil bestuderen kan terecht
elnemers in dit boek. De schrijver geeft
amma waar- op inzichtelijke en duidelijke
lf, tijd met wijze weer wat vooraf ging aan
en volgde op de Vrede van Vert elkaar.
, creatieve sailles 1919. De oorlog ontstond
, ontspan- doordat oorlog als een nuttig
n kunnen instrument beschouwd werd om
wen én een nieuwe machtsverhoudingen vast
te stellen en bestaande belangen
te beschermen. De auteur beziet
e, de Eskamp,
de geschiedenis en de ontwikkea-weekenden@
ling naar een nieuw Europa kritisch. (AH)

Loonstra lijdt aan de verdeeldheid
op het kerkelijke erf. Hij waardeert initiatieven die samen te
vatten zijn onder ‘spirituele oecumene’, maar het is hem allemaal
te vrijblijvend. Er zullen concrete
stappen gezet moeten worden
op de weg naar eenheid. Dan
mogen we ons niet langer focussen op ons eigen kerkverband of
op onze eigen plaatselijke kerk wat de auteur ‘eigenkerkjespelen’
noemt. We dienen ons te richten
op de ene kerk van Christus waar
we deel van uitmaken. Loonstra
biedt daarvoor verschillende aanknopingspunten aan. Een mooi
gespreksboekje voor persoonlijk
en (inter)kerkelijk gebruik.
(JDW)
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Dr. J.P. de Vries, Theologische blik op economische
vragen. Capita selecta uit
de economische ethiek;
Buijten en Schipperheijn Uitgeverij, Amsterdam; 192 p.; ISBN
9789463690195; € 22,50.
Dr. J.P. de Vries, theoloog en oudhoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, bundelde een aantal eerder verschenen artikelen
op het snijvlak van theologie en
economie, een relatie die zijns
inziens in de theologie verwaarloosd is. Daar heeft hij gelijk in.
Ik noem enkele kwesties die de
auteur bespreekt: ‘christelijke
ethiek en de geest van het neocalvinisme’, ‘morele overwegingen
bij inkomensverschillen’ en ‘de
sociale verantwoordelijkheid van
de overheid’. Het boekje wordt
gedragen door de overtuiging
dat niet geld en bezit, maar liefde
en gerechtigheid de leidende
gezichtspunten dienen te zijn.
Waarvan akte! (JDW)

boek van Van der Heiden bestudeerd en een deel van de onderliggende literatuur. Dat is best
pittige materie, zoals u misschien
al hebt gemerkt, maar het loont
de moeite.
De uitdaging zit er in om via de
visies van de filosofen een nieuw
licht op Paulus te krijgen. Natuurlijk zijn daar ook kritische vragen
bij te stellen. Kun je Paulus begrijpen onder aftrek van zijn geloof,
als je zelf zijn geloofsovertuiging
niet deelt? Mij lijkt dat op voorhand geen bezwaar. Integendeel,
juist door de buitenstaanders
krijg je een nieuw perspectief
aangeboden. Is dat ook niet precies een inzicht dat tot de kern
van Paulus’
boodschap
hoort?
(Bron: kerkblad PG Assen)

Dinsdag 28 januari
Margrietha Reinders over Pionieren, 14.00 - 16.00 uur,
Almere-Stad, De Lichtboog,
Klokkeluiderstraat 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, gratis
Zondag 2 februari
Jeugddienst met gospelgroep In
His Name, 9.30 uur, Hoogeveen,
Oosterkerk, Leeuweriklaan
Zondag 2 februari
Themadienst ‘Prikkel’,19.00 uur,
Daarlerveen, Brugstraat 10, De
Schoof
Zondag 2 februari
Jeugddienst met Stricta Via, 10.00
uur, Elim, Hervormde Kerk
Dinsdag 4 februari
Kennismaking opvoedcursus ‘Maak
ze sterk’, 19.30 uur, Hasselt,
Ontmoetingskerk
Dinsdag 4 februari
Cursus ‘De 7 wonderen van het
kruis’, 19.30 uur, (3e van 7 avonden)
o.l.v. Tineke van Streun, Zwartsluis, De Poort, Het Singel 16,
info: leerhuiszwartewaterland.nl
Woensdag 5 februari
Kindervoorstelling ‘SchatRijk’ met
Matthijs Vlaardingenbroek, 15.00
uur, Zwartsluis, GKV, € 2,50
Donderdag 6 februari
Verdiepende cursus ‘Levend in
Christus’, 19.30 uur, Hasselt,
Ontmoetingskerk, € 40
Vrijdag 7 februari
Sirkelslag Young 2020 (interactief
spel voor jeugdgroepen), aanmelden via: https://bit.ly/37VaJTX,
info: www.jop.nl

Informatie voor de agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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Muziekagenda
Zaterdag 25 januari
Orgelconcert Gert van Hoef,
20.00 uur, Vriezenveen, Grote
kerk, gratis (collecte), na afloop
koffie/thee
Zaterdag 25 januari
Sponsorconcert Grace & Glory
voor Boerderij van Nambikay in
Sri Lanka, 20.00 uur, Zwolle, De
Fontein, Sterrenkroos 56
Vrijdag 7 februari
Elle Limebear met Reyer & band,
20.00 uur, Assen, De Ark, J.C. van
Markenstraat 25, € 17, info/tickets:
eventsforchrist.nl
Zaterdag 8 februari
Muzikaal inspiratie-event Lift it
up, 10.00 - 16.30 uur, Kampen,
Quintus, Vloeddijk 18, € 25 (incl.
lunch)
Zondag 16 februari
Concert muziekvereniging
Jeduthun, 14.30 uur, Oldemarkt,
Nederlands Hervormde kerk
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, Baptistengemeente
de Ark € 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, € 24,50
info/tickets: eventsforchrist.nl
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, € 24,50, info/
tickets: eventsforchrist.nl
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, IJsselhal,
Rieteweg 4, info/tickets:
eventsforchrist.nl
Informatie voor de muziekagenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Een kerkhistorische benadering

Fascinatie voor het
boeddhisme onder
predikanten
Enkele jaren geleden promoveerde de predikant dr. J.C.
Borst op de invloed van het
boeddhisme in Nederland, in
het bijzonder onder supervisors en coaches. Hij was niet
de eerste predikant die zich
in die levensbeschouwelijke
stroming verdiepte. Eerder
deden twee Friese predikanten dat. Ze publiceerden daar
ook over. Dat hebben ze allebei geweten!
DOOR DR. JAN DIRK

alles voor mogelijk hield en niets
uitsloot. Hij was dus niet iemand
die de waarheid in pacht meende
te hebben. Veeleer was het zo dat
hij vanuit zijn principiële onzekerheid, die men zowel religieus als
filosofisch zou kunnen duiden,
ruimte schiep om wijsheid te zoeken, dus ook in het boeddhisme.
Het essay van Halbertsma bleef
niet zonder gevolgen. Het kostte
hem de laatste van een aantal kansen om het felbegeerde professoraat te bemachtigen.

WASSENA AR ,

Louis A. Bähler
In 1903 publiceerde dr. Louis A.
Bähler, toentertijd predikant in
Onlangs verscheen
een facsimile-uitgave van het trak- het Friese Oosterwolde, een
vertaling van een Duits geschrift,
taat ‘Het buddhisme en zijn stichonder de titel ‘Het ‘Christelijke’
ter’ van de hand van de Deventer
Barbarendom in Europa: Boedpredikant dr. Joost Halbertsma.
dhistische Zending’. In het voorHij publiceerde het in 1843 in
woord schreef hij dat ‘onze Chrisde Overijsselsche Almanak voor
telijke wereldbeschouwing waar
Oudheid en Letteren.
zij mis is, door de Boeddhistische
verbeterd en waar zij onvolledig
Joost Halbertsma
is, door de Boeddhistische aanHalbertsma werd in 1789 in
gevuld kan worden.’ Hij dacht
Grouw geboren. Hij werd doopsdan vooral aan de ethische congezind predikant en taal- en letsequenties van het boeddhisme,
terkundige. Samen met twee van
zoals geweldloosheid en respect
zijn broers schreef hij een boek
voor het dierlijke leven. De publimet Friese verhalen en poëzie,
catie leverde Bähler uiteindelijk
waaronder het Friese volkslied.
schorsing op door het provinciaal
Daarnaast begon Halbertsma aan
kerkbestuur van
het eerste woorFriesland. Maar
denboek Fries en
HET ESSAY VAN HALBERTSMA BLEEF
voor een synostond hij aan de
NIET ZONDER GEVOLGEN. HET KOSTTE
dale commissie
wieg van het Fries
HEM DE LAATSTE VAN EEN AANTAL
betoogde Bähler
Museum. Vanwege
KANSEN OM HET FELBEGEERDE
dat ten onrechte
zijn internationale
PROFESSORAAT TE BEMACHTIGEN.
door de classis
interesses en conHeerenveen beweerd was dat hij
tacten wordt hij wel ‘de eerste
Boeddha boven Jezus had gesteld.
Europeaan’ genoemd.
Hij zag het boeddhisme als een
openbaring van Christus, het Licht
Halbertsma was vooral een
der wereld, aan de Indische mensauteur met een vrije geest en een
heid. De commissie stelde hem in
onbegrensde fantasie. Zijn onbehet gelijk, het provinciaal kerkbevangenheid leidde er toe dat hij
stuur werd berispt.
HELLENDOORN

Dr. Joost Halbertsma was
vooral een
auteur met een
vrije geest en
een onbegrensde fantasie.

De kwestie-Bähler leidde tot
mobilisatie van de orthodoxie in
de Nederlandse Hervormde Kerk
tegen de synode. In 1906 werd de
Gereformeerde Bond opgericht.
In de historiografie is de vrijzinnigheid van Bähler vaak als directe
reden daarvoor gepresenteerd,
maar dat is te kort door de bocht
geformuleerd.

Aart Staartjes
“Ik ben niet gelovig te branden”

Aart Staartjes. Wie kent hem
niet. Hele generaties Sesamstraatkijkertjes zijn met ‘meneer
Aart’ opgegroeid. Zondag 13
januari overleed hij na een ernstig ongeval aan de gevolgen van
een verkeersongeluk. De acteur

werd 81 jaar. Ter gelegenheid
daarvan werd een oude afl evering van het EO-programma
Adieu God? herhaald, waarin hij
te gast was.
Ooit begon ‘meneer Aart’ zijn
carrière bij de interkerkelijke
omroep IKON. Voor het tv-programma ‘Woord voor Woord’

Bla
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Voorganger
Pastorale h
nodig hebbe
op met een
Zieken en al
hebben: wen
en nabijheid
zeld van onz
werden gebr
Wierstra-Kl
januari haar
Handelingen
“Wat hier ge
door de pro
der tijden, ze
Abstracte afbeelding van Boeddhamensen mijn
zullen jullie z
Bähler betreft: de wortels van de feteren, jong
Boeddhavrees
familie - een geslacht van predi- zien en oude
Ik ontleen dit alles aan een vorig
kanten - liggen in het Reveil, maar ten.”
jaar verschenen artikel van H.
Louis kreeg al in zijn studenten- Waar droo
van den Belt, hoogleraar systetijd vrijzinnige sympathieën. Tot ben een dro
matische theologie aan de Vrije
verdriet van zijn een nachtme
Universiteit te
orthodox-evan- je boven de
Amsterdam. In zijn
DE KWESTIE-BÄHLER LEIDDE TOT
gelische vader, die Een droom l
bijdrage besteedt
MOBILISATIE VAN DE ORTHODOXIE IN
hij royaal aandacht DE NEDERLANDSE HERVORMDE KERK hem niet in het leven en wet
ambt wilde beves- maakt dat je
aan de ontwikTEGEN DE SYNODE.
kelingsgang van
tigen. Bähler legde De geest van
Bähler, waarin hij de man recht
sen heden e
het ambt neer in 1911.
probeert te doen. Hij benadrukt
Van den Belt komt tenslotte met vogel die lan
dat Bähler vooral de ethiek van
een boodschap voor nu: ‘Er is in Hem een flit
de boeddhisten ten voorbeeld
evangelicale en reformatorische ons doordri
stelde; hij citeert: ‘De Boeddhakring een toenemende nadruk op ons een geu
vrees onder de Christenen is epide religieuze ervaring en op de ooit. De gee
demisch. Nu - er zijn talloos veel
ethische implicaties van het chris- verder kijken
Christenen die terecht vreezen
Een droom o
telijk geloof. Deze nadruk gaat
verlangen w
weliswaar niet samen met een
spiritualisering van het christelijk bij krijgt. Je v
geloof, maar wel met een toene- doet je je ad
Dr. Louis A.
mende relativering van de histo- voor even e
Bähler zag het
rische heilsfeiten en van de klas- zet. Flarden,
boeddhisme als
sieke verzoeningsleer. Religieuze Je mag erop
een openbaring
ervaring en discipelschap kunnen puzzel ooit c
van Christus, het
echter niet zonder de historiciteit wordt nog v
Licht der wereld,
van de verzoening en boodschap konden drom
aan de Indische
we alles zien
van de rechtvaardiging van de
mensheid.
het helderst
goddeloze.’
ben we geen
dat zij een Christelijker leven zou- N.a.v.
Joke Verwee
den moeten gaan leiden, indien zij - De predikant en de Boeddha. Beschouwingen en heruit- niet
Boeddhist werden. (…) Zodraa
gave van Joost Halbertsma’s Het buddhisme en zijn stichter Romaans o
de Christen-heid Christelijk
De meeste k
uit 1843; Uitgeverij Noordboek
wordt, heeft het Boeddhisme hier H. van den Belt, ‘Synodale machteloosheid en mystieke vrij- dateren uit d
in humanitair opzicht afgedaan.’
zinnigheid: Louis Bähler (1867-1941) en de Gereformeerde werden gebo
de room-kat
Bond’, in Theologia Reformata 62 (2019) nr. 3.
Vrijzinnig
iedere midd
Wat de ontwikkelingsgang van
daarom een
troon, dat is
koor en een
altijd naar he
bevond zich
mochten alle
vertelde hij Bijbelverhalen. “De
om de mis o
verhalen waren machtig mooi”,
herinnert zo
zei Staartjes zelf. ‘De verloren
te van de tem
zoon’ noemde hij “een prachtig
priester betr
moralistisch verhaal.” Deson– gewone ge
danks zag hij zichzelf niet als
misviering b
gelovig. “Ik spring van de duikden we een
plank af, omdat ik weet dat ik
de westkant
kan zwemmen, maar als ik wist
In de loop va
dat ik niet kon zwemmen zou
kerken grote
ik niet springen. Ik kan het niet
schillende aa
geloven. Ik ben niet gelovig te
deleeuwse k
branden.” (Uit Visie)
stijlperioden
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Zondag 26 januari om 9.30 uur:
Voorganger mw. L. Brugmans.
Pastorale hulp. Mocht u die
nodig hebben, neemt u dan contact
op met een van de ouderlingen.
Zieken en allen die pijn en verdriet
hebben: wensen we Gods troost
en nabijheid toe. Bloemen vergezeld van onze hartelijke felicitaties
werden gebracht bij mw. B.W.
Wierstra-Klumper, zij vierde 24
januari haar verjaardag.
Handelingen 2: 16,17
“Wat hier gebeurt, is aangekondigd
door de profeet Joël: Aan het einde
der tijden, zegt God, zal ik over alle
mensen mijn geest uitgieten. Dan
zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen
zien en oude mensen droomgezichten.”
Waar droom jij van? We hebben een droom nodig als het leven
een nachtmerrie is. Een droom tilt
je boven de harde werkelijkheid uit.
Een droom laat je ergens naartoe
leven en weten dat het goed komt,
maakt dat je meer verdragen kunt.
De geest van God is de brug tussen heden en toekomst. Als een
vogel die langs vliegt, kan er door
Hem een flits van die toekomst tot
ons doordringen. Als de wind die
ons een geur brengt van later, van
ooit. De geest van God doet ons
verder kijken dan onze neus lang is.
Een droom of een vergezicht, een
verlangen waar je ineens beelden
bij krijgt. Je voorstellingsvermogen
doet je je adem inhouden. Alsof je
voor even een roze bril krijgt opgezet. Flarden, tipjes, puzzelstukjes.
Je mag erop vertrouwen dat de
puzzel ooit compleet is en ja, het
wordt nog veel mooier dan we
konden dromen, want dan zullen
we alles zien en herontdekken in
het helderste licht ooit. Dan hebben we geen bril meer nodig. Door
Joke Verweerd uit Toeval bestaat
niet
Romaans of gotisch (info PKN)
De meeste kerken in ons land
dateren uit de Middeleeuwen. Ze
werden gebouwd en ingericht voor
de room-katholieke mis. Vrijwel
iedere middeleeuwse kerk heeft
daarom een langwerpig basispatroon, dat is opgebouwd uit een
koor en een schip. Het koor was
altijd naar het oosten gericht; hier
bevond zich het hoogaltaar. Daar
mochten alleen geestelijken komen
om de mis op te dragen. Het koor
herinnert zo aan het heilige gedeelte van de tempel dat alleen door de
priester betreden werd. De leken
– gewone gelovigen - woonden de
misviering bij in het schip. Vaak vinden we een hoge klokkentoren aan
de westkant van het kerkgebouw.
In de loop van de tijd werden veel
kerken groter gemaakt met verschillende aanbouwen. In de middeleeuwse kerkbouw zijn twee
stijlperioden te onderscheiden: het

romaans en de gotiek. Romaanse
kerken kwamen grotendeels tot
stand tussen het jaar 1000 en
1250. In deze kerken overheersen de horizontale lijn en ronde
bogen boven vensters en portalen.
De gesloten muren maken een
zware en massieve indruk. Er valt
getemperd licht binnen door de
kleine vensters. Het interieur is
vaak stemmig en sober. Belangrijke
romaanse kerken zijn onder meer
te vinden langs de Maas in Limburg,
in de Betuwe en in de stad Utrecht.
Rijk aan romaanse bouwkunst is
ook de provincie Friesland. Vanaf
de dertiende eeuw werden de
meeste kerken gebouwd in de gotische stijl. Die is te herkennen aan
de overwegend verticale lijnen en
spitsbogen. De grote en hoge gotische kerken maken in hun interieur
vooral een ruime en lichte indruk.
Bouwmeesters probeerden met
grote vensters vrij spel te geven aan
het zonlicht. Gotische kerken vinden we in alle delen van Nederland.
Psalmen (uit Canon van het protestantse lied)
De kerkhervormer Johannes Calvijn (1509-1564) begon tijdens zijn
verblijf in Straatsburg met de vertaling van de psalmen in het Frans
en zette ze op rijm zodat ze in de
kerk gezongen konden worden. Al
gauw liet hij dit werk over aan de
dichter Clément Marot en werd
hij opnieuw predikant in Genève
en daar verscheen een uitgave met
39 psal-men, waarvan een deel
nieuwe melodieën had. In deze
uitgave komt Psalm 8 voor. Later
werd een verbeterde versie van de
melodie, opgenomen in een bundel met berijmde psalmen die in
Genève verscheen in 1551. Voor
Calvijn waren psalmen een belangrijke bron voor het geloof. Psalmen en calvinisten zijn nog steeds
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nederland is ook een van de
weinige landen waar men nog alle
150 berijmde psalmen, het zogenaamde “Geneefse psalter” in het
liedboek heeft staan. Niet alle psalmen worden evenveel gezongen,
de ene is veel populairder dan de
andere. Dat ligt aan de tekst, maar
vaak nog meer aan de 16e eeuwse
melodie. Psalm 8 is een loflied op
de naam van God, de schepper van
hemel en aarde. De psalmtekst in
de Bijbel heeft een soort referein:
het begin en het slot zijn gelijk. Dat
is terug te zien in de eerste twee
regels van het eerste en laatste
couplet: “Heer onze Heer, hoe
heerlijk en verheven, hebt Gij uw
naam op aarde uitgeschreven.”
Roon Staal (zanger, pianist, componist en acteur) is met bekend
werk op wintertour en geeft op
vrijdag 14 februari 2020 een concert in de kerk te Blankenham,
Kerkbuurt 9, 8373 EG.
Aanvangstijd 20.00 uur. De deuren
zijn open vanaf 19.30 uur. Entree
€ 17,50.
Na zijn kersttour in december
speelt hij tijdens zijn wintertour
o.a. het bekendere werk van zijn elf
albums.
Tijdens deze tour, van 29 januari
t/m 23 februari 2020 geeft hij concerten in 18 verschillende kerken in
Nederland.
Songs die voorbij komen zijn: Help
me through the night; Stay with me
till the morning; Pie Jesu; Promise;
Bridge over troubled water en Rust
in Bewustzijn. Naast de concerten
in Nederland geeft Staal ook optredens in het verre oosten van Rusland (Vladivostok) en in Japan (o.a.
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Tokyo). De zanger weet met zijn
warme stem en prachtige pianospel
het publiek steeds weer te raken
met prachtige vertolkingen van zijn
eigen songs en werk van andere
componisten. Alle informatie kunt
u vinden op de website www.roonstaal.com. Via deze website kunt u
ook reserveren of telefonisch: 06
300 259 92. Bij het reserveren van
kaarten is er de mogelijkheid verzoeknummers uit zijn repertoire
door te geven. U bent van harte
welkom.
Citaat: “Niemand is eenzamer
dan wie alleen zichzelf bemint”
(Jiddische wijsheid)
Namens de Protestantse gemeente
Blankenham
C.A. Appelo-de Ruiter
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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

Zondag 26 jan. Heilig Avondmaal.
Blokzijl Grote Kerk, 10.00 uur.
Vierhoek 11.30 uur.
Voorganger: ds Jelle Vonk. Organist: Mw. C. van den Berg. Collecte: 1e diaconie, 2e eigen kerk, 3e
beamer en kerktelevisie.
Komende zondag Is de dienst in
de Grote Kerk met als voorganger
dominee Jelle Vonk en Corry zal
ons begeleiden op het orgel. We
zullen het Heilig Avondmaal vieren.
Dat het een gezegende dienst mag
zijn ook dan! En zoals gebruikelijk is
er dan ook weer koffiedrinken en
elkaar opnieuw te ontmoeten.
Kom gerust allemaal, want iedereen is welkom.
Pastoraat
Mw Antje Hoolsema, G. Luchesenstraat 6, Scheerwolde, is herstellende van een herseninfarct. Veel
kracht toegewenst!
Mw Marie Dijkman-van de Sluis,
Noorderkade 23 Blokzijl, is inmiddels begonnen aan 40 behandelingen ‘hyperbare zuurstoftherapie’.
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, Boffersweidje 12 Blokzijl, is ernstig ziek.
Ook hem en zijn vrouw willen
wij gedenken in onze aandacht en
gebeden.
Ook al degenen wie we kennen
en die te maken hebben met zorgen van ziekte of anderszins willen
we kracht, moed en de zegen des
Heren toewensen!
Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.
lied 1014: 3.
Verjaardag en jubilea. Voor
jong en oud (en daar tussenin) die
de komende week jarig zijn of een
jubileum te vieren hebben: van
harte gefeliciteerd.
Wat gebeurde er de afgelopen
week?

Zondag 19 januari was de dienst in
de grote kerk met als voorganger
dominee Conny Aalbersberg uit
Emmeloord.
Dinsdagavond 14 januari: de diaconie vergaderde.
Donderdagavond 16 januari: de
kerkenraad vergaderde.
Vrijdagmiddag 17 januari: onze
huisartsen Jan Scholten en Willy
van Dijk namen afscheid. Hartelijk
bedankt voor de fijne samenwerking en jullie inzet voor de gemeenschap van Blokzijl e.o.!
Tevens wensen wij onze nieuwe
huisartsen Marieke Reinders - de
Haan en Liane Santing veel zeg bij
hun werk!
In memoriam Jan B. Dragt
Levensloop van Jan Baver Dragt.
Jan Baver werd geboren 10 november 1936. Hij is vernoemd naar zijn
grootvader, die in de beginjaren van
de vorige eeuw, een belangrijk personage was in Vollenhove.
Enige dagen vóór Jan’s geboorte
is zijn broertje op 14 jarige leeftijd
overleden. Broertje Stoffel , die
toen 4 was, vroeg aan zijn ouders
”Hebben we deze baby hiervoor
terug gekregen?” Jan groeide op
in de oorlog, op de boerderij van
zijn ouders, aan de rand van Vollenhove. Hij was de jongste van het
gezin.
Het gezin bood in de oorlog onderdak aan onderduikers waarmee ze
ook de Duitse barricades moesten
omzeilen. Deze elementen hebben
aan het begin van Jan’s karaktervorming gestaan. Jan vond het op
school wel erg leuk om meisjes te
plagen, aan hun vlechten te trekken etc. Vervolgens ging hij naar de
Landbouwschool in Sint Jansklooster. Er werd op de boerderij altijd
gewerkt met paarden. De paarden
liepen aan de ene kant van Vollenhove en de boerderij aan de andere
kant. Hij moest dan dwars door de
straten en ging soms als acrobaat
op de rug van zijn paard staan als ze
door de straten gingen.
Op z’n 19e ging hij in militaire
dienst (verplicht), in 1956 heeft hij
met zijn kameraden klaargestaan
om eventueel naar Hongarije te
gaan (opstand tegen de Russen,
Hongaarse opstand). Hij was bij
de Geneeskundige Troepen in
dienst, hij vond het maar niets om
met warme flessen urine te sjouwen, dus werd hij chauffeur van de
Geneeskundige Troepen. Hij reed
dan standaard in een leger vrachtwagen (drietonner), daar genoot
hij van. Hij heeft alle rijbewijzen in
dienst gehaald (motor, vrachtwagen, auto).
Na dienst is hij op de boerderij
gaan werken en hielp nogal eens
boeren in de omgeving. In april
1958 kreeg hij een klik met Jansje
op de bruiloft van Tjitske en Jan (de
broer van Jansje). Op 9 maart 1961
trouwden zij en gingen wonen op
de boerderij aan de Groenestraat.
Daar is Simon geboren. In december 1963 zijn het echtpaar met
paard en wagen naar de Zuiderzeeweg verhuisd. In maart 1964 is
Harold geboren (Simon was toen
13,5 maanden oud). Jan is samen
met zijn grote broer Jan gaan boeren aan de Zuiderzeeweg, via ruilverkaveling. (Ook in Vollenhove
hadden ze samen de boerderij al).
Gerben werd in 1969 geboren, in
de zeventiger jaren werd hij deeltijdboer en ging naast het boeren
op een melktankauto rijden. Het
bedrijf was in de zeventiger jaren
was al te klein om twee gezinnen te
onderhouden en koos Jan er voor
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iets anders te gaan doen, nl. chaufeur op een tankauto. Hij kwam in
dienst van Vecolac (melkfabriek),
die later overging in Coberco
Toen Jan nog boer was, overleed
Haasjes (de opa van Heidi), die
het dekstation op de Oldenhof
runde, Jan werd uitgekozen door
de hengstenvereniging om dit over
te nemen. De laatste hengst heette
‘Ingenieur’. ‘Hengstenassociatie
zonder hengst’ bestaat nog steeds.
Later heeft hij 10 jaar als vrijwillige
chauffeur bij de STAVIB gereden
voor het vervoer van de mindervalide medemens. Jan zat o.a. in
het bestuur van Flevo Vollenhove
(gymnastiek), feestcommissie van
Blokzijl, hij was graag onder de
mensen. Jan was altijd positief. In
het bijzonder was hij voorzitter van
de Hengstenassociatie. Tevens was
Jan KWPN veulencontroleur, 34
jaar lang. Eerst was het schetsen en
registreren en later werd dit digitaal en bracht hij hiervoor een chip
onderhuids in de hals van het dier.
Tot 5 jaar geleden deed hij dit met
groot plezier. Zijn zonen noemden hem plagend ‘Chippendeel’.
Naast het chauffeuren, fokte Jan
ook schapen en paarden. Met als
mooiste resultaat een keurmerrie
genaamd ‘Zeemeermin’. Die werd
verkocht. De schapen verkocht hij
in 2014 vanuit het ziekenhuis toen
hij met de zoldertrap naar beneden
was gegleden. De laatste fokmerrie
verkocht hij toen hij die niet meer
kon vangen en dat is ongeveer 3
jaar geleden.
Langzamerhand sloeg ouderdom
toe. In 2018 belandde hij met 42
graden koorts in coma in het ziekenhuis met een zware longontsteking. Bij nader onderzoek bleek
dat er een tumor in zijn long zat.
Hij koos voor een beperkte behandeling omdat hij de kwaliteit van
het leven belangrijker vond dan de
lengte. We weten nu hoe het verlopen is. Was tevreden over zijn
eigen keuze. Trots vertelde hij, dat
hij helemaal geen klachten had, terwijl hij wist, dat het einde in zicht
was. Hij heeft vol vertrouwen zijn
ziekte dapper gedragen.
Agenda
Zondag 26 jan. om 10.00u dienst
Grote Kerk en om 11.30u in de
Vierhoek.
Woensdag 29 jan. 18.00u deadline
kolpij voor onderweg-febr.
Donderdag 30 jan. 19.30u redactieoverleg voor onderweg-febr.
Zondag 02 febr. 10.00u schoolkerkdienst Grote Kerk.
KinderKerk
De KinderKerk zal vanaf nu worden geleid door 1 leiding voor 2
groepen. De KinderKerk start om
10.00 in de consistorie voor de
kinderen vanaf 3,5 jaar t/m groep
3. De kinderen van groep 4-8 starten in de kerk en komen voor de
eerste schriftlezing naar de KinderKerk. De kinderen worden dan
door een van de ouderlingen vanuit
de kerk naar de consistorie ruimte
gebracht. Ze sluiten dan aan bij de
andere kinderen. Alle kinderen en
leiding komen dan voor het slotlied
terug in de kerk, zodat we gezamenlijk de dienst kunnen afsluiten.
In Scheerwolde is er KinderKerk
voor 1 groep, vanaf 3,5 jaar tot
groep 8. Alle kinderen gaan dan
met de leiding voor de eerste
schriftlezing naar de KinderKerk
ruimte. Ze komen dan voor het
slotlied weer terug in de dienst.
Tijdens bijzondere diensten, zoals
Lees verder op pagina 12
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dopen, advent en 40-dagentijd
periode, Palmpasen, Pasen, Pinksteren en Kerst loopt het anders.
Alle kinderen starten dan eerst
in dienst en gaan dan gezamenlijk met de leiding naar de KinderKerk. Alle kinderen komen
dan voor het slotlied terug in de
dienst.
Bezoekdienst. Jarig op 20 januari mw J. L. Boogaard-Fontijne,
75 jaar, Bierkade 6, op 23 januari,
mw D. Dekker-Bakker 77 jaar,
De Kegge 4, op 29 januari mw A.
Slot, 79 jaar, Kleine Breestraat 2.
Allen te Blokzijl. Op 13 januari
dhr H. R. Muis, 77 jaar, Wetering
Oost 20.Wetering. Op 27 januari
dhr K. Hoorn, 84 jaar, Blokzijlseweg 5, Scheerwolde. U, allen van
harte gefeliciteerd en een fijne dag
gewenst.
Voor de bezoekdienst is er een
gift ontvangen van €5en één van
€10. En ook de volgende giften
ontvangen: €20, €5, €10, €50.
Hartelijk dank hiervoor. Namens
de bezoekdienst Marie Dijkmanvan der Sluis.
Facebook
Wordt vriend op facebook van de
kerk Blokzijl- Scheerwolde en we
delen met u en jou de bijzondere
activiteiten, die er zijn in en om de
kerk!
Kopij eerstvolgende nummer
voor het nummer dat vrijdags uitkomt: kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar Henk van
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

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

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 26 januari gaat onze
eigen predikant A.C.J. van Waard
- Pieterse voor. De organist is
mevrouw M. Withaar en de heer J.
Bouwmeester is de dienstdoende
ouderling. De uitgangscollecte is
bestemd voor de Leprabestrijding.
Tijdens de dienst zal er oppas
aanwezig zijn voor de kleintjes.
Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel.
360322.
Wereld Lepradag: 26 januari
2020.
Doorgaan met wat Jezus begon.
Het is de Bijbeltekst uit Marcus
1 vers 41, de geschiedenis waarin
Jezus Christus een melaatse man
geneest, terug te zien in het logo.
Een daad met grote impact, drie
evangelisten schrijven erover.
Elke twee minuten krijgt iemand
de diagnose: lepra. Leprapatiënten
worden net als in Bijbelse tijden
vaak buitengesloten. Hun lichaam
wordt aangetast en niet zelden
vervallen ze in nog diepere armoede. Lepra moet gestopt worden.
Leprazending pakt de ziekte daarom concreet aan: leprapatiënten
worden opgespoord, behandeld en
begeleid. Daarnaast wordt volop
onderzoek gedaan. Het is een

grote klus, maar het eindstation is
in zicht: vanaf 2035 geen leprabesmettingen meer.
Tijdens de dienst wordt hiervoor
gecollecteerd door de diaconie.
Verder krijgt iedere kerkganger
de kans om een wens-groet te
schrijven op een voorgedrukte
kaart van de leprazending. Zij
zorgen dat de wensen aan de
zieken aangeboden worden. We
hopen op een mooie opbrengst
en dat er in de toekomst werkelijk een einde mag komen aan de
leprabesmettingen.
Week van Gebed
‘Buitengewoon’ is het thema voor
de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020.
De jaarlijkse gebedsweek vindt
dit jaar plaats van 19 tot en met
26 januari. Deze gebedsbeweging
van eenheid begon al ruim 150
jaar geleden en wordt wereldwijd
gehouden. Geïnspireerd door
de buitengewone vriendelijkheid
die in Handelingen 28 naar voren
komt, daagt de Week van Gebed
deelnemers uit om te streven
naar meer dan het gewone. De
centrale Bijbeltekst voor deze
gebedsweek komt in 2020 uit
het laatste deel van het boek
Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf
vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10.
Hierin is te lezen hoe Paulus en
zijn reisgenoten schipbreuk lijden
op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen
worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het
evangelie het eiland bereikt. Op
10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen
op Malta herdacht en gevierd. Zij
hebben dit jaar het materiaal voor
de gebedsweek voorbereid. In het
verhaal van Paulus’ schipbreuk
zijn verschillende glimpen van het
buitengewone waar te nemen.
Het begint al tijdens de storm, die
het schip uiteindelijk ten onder
doet gaan. Terwijl de opvarenden vrezen voor hun leven en de
bemanning er alles aan doet om
het schip varende te houden, is
de rust van Paulus opmerkelijk.
Hij weet dat zijn leven veilig is in
de handen van God. Een engel
had hem dat zelf verteld. Het is
vanuit dit geloof in God en het
vertrouwen op Zijn leiding dat hij
ook zijn medereizigers hoop kan
bieden op de goede afloop. In de
onrust die ook deze wereld en
de levens van haar bewoners kan
tekenen, mogen wij die Christus
volgen, brengers van hoop zijn.
Dat neemt niet weg dat een situatie op het moment zelf zorgwekkend kan zijn. Juist in dergelijke
beangstigende omstandigheden
kunnen de spanningen hoog oplopen. In het verhaal zijn er verschillende groepen aan boord: de
bemanningsleden van het schip,
een Romeinse Centurion met zijn
soldaten en de gevangenen die
zij vervoeren. Groepen die nu
niet bepaald gelijk aan elkaar zijn.
Maar Paulus weet wonderwel de
vrede tussen de groepen te waarborgen. Hij houdt ze voor dat de
omstandigheden hen samenbinden en onder zijn leiding delen ze
met elkaar het brood. Wanneer
Paulus en zijn reisgenoten ten
slotte stranden op Malta, wordt
hen daar buitengewone vriendelijkheid betoond door de eilandbewoners. Hun anders-zijn vormt
daarbij geen belemmering. Er
wordt een vuur aangelegd waaraan ze zich kunnen verwarmen

en drogen. Ze krijgen voedsel om
hun honger te stillen. Ondanks
het feit dat de eilandbewoners
Christus niet kenden, werd Zijn
liefde toch zichtbaar in hun handelen. Dit mag ons inspireren.
Allereerst om te leren gastvrijheid te ontvangen. Het is soms
comfortabeler om de helpende
hand te bieden dan ‘m aan te
nemen. Zeker christenen hebben
vaak de neiging om vooral uit te
willen delen. Dit verhaal laat echter zien dat Christus ook werkzaam is in en door anderen. Zien
wij dat? Willen wij van anderen
ontvangen? Maar natuurlijk worden we ook opgeroepen om zelf
vrijgevig te zijn voor degene die
dat nodig heeft. Niet alleen aan
degenen die op ons lijken, maar
ook aan hen die niet onze taal,
cultuur of ons geloof delen. De
vraag aan ons is hoe we met hen
omgaan. Zijn wij buitengewoon
vriendelijk voor hen? Betonen wij
hen Christus’ liefde? Tijdens deze
gebedsweek volgen we Paulus op
zijn reis. Iedere dag zoeken we
naar het buitengewone. Zo leren
we buitengewone vriendelijkheid
te ontvangen én door te geven.
De tekst fragmenten zijn overgenomen van de site van Missie
Nederland en geschreven door
Jan Willem Janse.
Met een vriendelijke groet voor u
allen, Petra van Wieringen.
Stampottenbuffet
Zaterdag 18 januari was het weer
zover. De jaarlijkse activiteit,
georganiseerd door de activiteitencommissie. Allereerst wil ik
mijzelf even voorstellen, want ik
kom niet wekelijks in de kerk,
maar mijn vrouw wel. Ik ben Jaap
Veeloo, getrouwd met Gerry van
Bruggen. Zij is diaken, jullie kennen haar vast wel. Hoewel ik de
meeste gezichten van jullie inmiddels ook ken, vroeg een aantal
van jullie zich af wie die man in
de groene trui was. Nou, dat ben
ik dus. Ik word gelijk in het diepe
gegooid, want na afloop werd ik
benaderd om als relatieve buitenstaander een stukje over deze
middag/avond te schrijven. Dat
doe ik graag. Het viel mij op dat
er maar een paar mensen minder
waren dan tijdens de wekelijkse
kerkdienst, zo ‘n 40 personen. De
meesten daarvan zijn ouderen,
zestig plussers, net zoals ik. En
maar een paar jongeren, waaronder kinderen. Dat vind ik wel
jammer, want de kerk is er voor
iedereen, jong en oud. Ook de
activiteit, die prima georganiseerd
was, was geschikt voor jong en
oud. Namelijk een stampottenbuffet in combinatie met bingo.
Daar kan iedereen aan meedoen.
We begonnen met gezellig wat
te drinken en bijkletsen. Daarbij merk je dat de kerkgangers
met elkaar meeleven. Zo kwam
menigeen de familie Kruider feliciteren met de geboorte van hun
tweede kleinzoon James. Weliswaar niet vernoemd naar opa
en oma, maar dat zie je tegenwoordig steeds minder. De tijd
verandert, net zoals de kerk,
waar wij ook met onze tijd meegaan. Daarna lekker eten. Zelfgemaakte heerlijk smaakvolle
groente- en tomatensoep werd
aan tafel geserveerd. Daarna
moesten wij allemaal in de benen.
Voor een stampottenbuffet met
maar liefst 4 soorten stamppot
en 3 soorten vlees. Voor ieders
smaak was er meer dan genoeg

te eten. Het hoogtepunt van de
avond was de afsluitende bingo.
Er werden 3 rondes gespeeld met
elk 3 prijzen. Waarbij te denken
valt aan wasstraatbonnen, een
waardebon voor de kapper, een
handtas en krokusstukjes. De
prijzenpot was weer goed gevuld.
Iedereen deed dan ook fanatiek
mee. Hoewel het maar een spelletje is ging iedereen voor de
winst. Maar als een ander won,
werd het deze winnaar van harte
gegund, wat werd bezegeld met
een applaus. Ik vind het opvallend,
dat je bij bingo ’s ziet dat een persoon meerdere prijzen wint. Zo
ook deze keer, eentje won twee
prijzen en een ander zelfs drie.
Zou het dan toch niet alleen maar
gaan om dom geluk? Na de koffie
ging iedereen rond negen uur weer
tevreden naar huis. Activiteitencommissie, hartelijk dank daarvoor!
Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Hopelijk heeft deze activiteit ook
nog wat geld opgeleverd voor de
kerk. Maar dat zal niet veel zijn,
want voor het eten moest slechts
€12,50 per persoon worden
betaald, de drankjes waren gratis
en de bingokaartjes kosten slechts
€1,- per stuk. Maar volgens mij was
het geld inzamelen voor de kerk
ook niet het belangrijkste. Het ging
vooral om een gezellig samenzijn en
elkaar nog beter te leren kennen.
En daarin is de activiteitencommissie zeker geslaagd. Tot een volgende keer, Jaap Veeloo

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

Zondag 26 januari zal Ds. D.
Wolse uit Lelystad voorgaan.
Zondag 2 februari zal dhr. J.P.
Bredenhoff uit Wierden voorgaan.
Zondag 9 februari zal Ds. C.P.
Meijer uit Zwolle voorgaan, in deze
dienst is de viering van het Heilig
Avondmaal.
Kofﬁe. Woensdag 29 januari is het
weer kofﬁeochtend. U bent van
harte welkom. De kerk in vanaf
10.00 uur open.
Vanaf 2020 gaan we elke eerste
zondag van de maand kofﬁedrinken
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.
Met een vriendelijke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.

Steenwijkerwold
Predikant: ds. E. van Veen, tel. 052158 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

Zondag 26 januari
Aanvang: 09.30 uur. Voorganger:
ds. M. Gaastra (Zwolle). Organist:
Jannes Lopers. Ophaaldienst: dhr.
W.D. Gaal. Bloemendienst: fam.
W.D. Gaal. Deurcollecte: Jeugdwerk Jop.
Geboortebericht
Op 13 januari werden Martijn en
Savannah ten Wolde en hun dochter Sarissa verblijd met de geboorte van hun dochter en zusje Fenna
Fokie. Het gezin maakt het goed.
We feliciteren hen van harte en
wensen hen zegen en geluk toe.
Ook voor de grootouders onze
hartelijke felicitaties. Het adres
van Martijn en Savannah is Voshoek 2, 8341 TJ Basse.
Vacatures
We zijn blij te kunnen melden dat
de heer Harry ten Wolde ingestemd heeft met het verzoek om
diaken te worden. Daar zijn wij
als kerkenraad content mee. Misschien een stimulans voor een
ander gemeentelid om zich ook op
te geven als diaken of ouderling.
Dat zou een mooi begin zijn van
2020. We blijven hopen.
Giften
Mevr. Kooij ontving €10,- voor de
kerk. Hartelijk bedankt voor deze
gift.
Kerkbalans
De jaarlijkse actieperiode van
Actie Kerkbalans is van start
gegaan. Wist u dat Kerkbalans de
grootste fondsenwerfactie van het
land is? Door het hele land vragen
plaatselijke kerken en parochies
aan hun leden om een financiële
bijdrage. Deze week valt ook bij
u de brief voor Kerkbalans op de
mat. Doet u ook weer mee?
De kerk kan alleen bestaan dankzij
de financiële steun van haar leden.
Doe mee aan Actie Kerkbalans en
vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Volgende week komt een
vrijwilliger het formulier weer bij u
ophalen. Via deze weg willen we u
alvast hartelijk bedanken voor uw
bijdrage!
Wij leven mee
Als u iets te melden heeft of door
te geven betreffende pastoraat,
neem dan gerust contact op met
één van de ouderlingen of met de
predikant. Het leven van mensen
is vaak een weg van op en neer.
Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel zorg nodig.
Er zijn ook mensen voor wie de
toekomst onzeker is of die wachten op spannende behandelingen
of nadere onderzoeken. En dan
zijn er de mantelzorgers die soms
zwaar belast worden, maar hun
werk met veel liefde doen. Alle
zieken en hun verzorgers sterkte
toegewenst!
Omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente
is in de eerste plaats het omzien
naar elkaar in het dagelijkse leven.
Op basis van ons geloof zijn we
Lees verder op pagina 13
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met elkaar verbonden en geven
we zorg aan wie dat nodig heeft.
De pastorale zorg wordt door
de gemeente in het bijzonder
toevertrouwd aan de predikant
en ouderlingen, wat wel moeilijker wordt nu we nog maar twee
ouderlingen hebben. Daarnaast
zijn er de bezoekers die contacten
met gemeenteleden onderhouden.
Indien u behoefte hebt aan pastoraal contact of een gesprek, kunt u
altijd direct contact opnemen met
de predikant of ouderling.

Het zout der aarde
Als het zout der aarde zijn
is liefdevol, bescheiden zijn
en wijs van hart, aandachtig zijn,
is luisterend aanwezig zijn
en ruimte scheppend bezig zijn,
Martijn en is trouwe vriend en troost te zijn
hun doch- en sterkte voor een ander zijn,
de geboor- zo spiegel van elkaar
zusje Fenna en van het Andere te zijn.
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Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-stad: ds. D.
Wolters, Steiger 27, 8325 HB
Vollenhove tel. 0527-239291
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-Ambt: ds.
H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 8326
AD Sint Jansklooster tel. 0527239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl
Scriba: Dhr. H. Wijermars,

de van
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove.
start
tel. 0527-243860 scriba@
kbalans de
hervormdvollenhove.nl
ctie van het
and vragen Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel.
parochies
0527-241951.
financiële
Beheerder Hervormd Centrum
lt ook bij
"Tilvoorde": mw. N. Lasschelans op de
Remijnse, Tilvoorde: tel. 0527-241538
mee?
tilvoorde@hervormdvollenhove.nl
taan dankzij
haar leden. Koster Kapel: mw. G. van Dalen,
rkbalans en tel. 0527-246767 kapel@
mulier ruim- hervormdvollenhove.nl
ek komt een
r weer bij u
willen we u 26 januari om 10:00 uur in de
en voor uw Grote Kerk, in deze dienst hoopt
ds. D. Wolters voor te gaan. De
organist is dhr. A. Kroeze en het
eft of door lied voor de dienst is Lied 531. Colastoraat, lectes: diaconie, instandhouding van
ct op met de eredienst, energiekosten.
of met de De autodienst wordt verzorgd
n mensen door Fam. P. Menger, telefoon
en neer. 245511. Er wordt in Tilvoorde
nte. Sommi- op de jongste kinderen van onze
zorg nodig.gemeente gepast door: Marlot Kuior wie de ken en Femmie Hogendorf. Er is
die wach- een kindernevendienst voor de kinndelingen deren van groep 1,2 en 3, dit wordt
n. En dan verzorgd door Emmy Bredewout
s die soms en Jan Winter. Er is een kindernemaar hun vendienst voor de kinderen van
oen. Alle
groep 4,5 en 6, dit wordt verzorgd
ers sterkte door Geen kindernevendienst.
26 januari om 14:30 uur in de
Kapel, in deze dienst hoopt ds.
gemeente H.J.H. Pap voor te gaan. De orgaet omzien nist is dhr. A.J. Rottier en het lied
ijkse leven. voor de dienst is Lied 531. Collecf zijn we tes: diaconie, instandhouding van
de eredienst, energiekosten. De
autodienst wordt verzorgd door

Fam. P. Menger, telefoon 245511.
Agenda
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, Feestrollen “Hooglied”, Tilvoorde.
5 februari om 10:00 uur, bijbelkring
60+, Tilvoorde.
5 februari om 19:15 uur, Vesper,
Grote Kerk.
6 februari om 15:00 uur, Contactmiddag oudere gemeenteleden,
Tilvoorde.
7 februari om 19:00 uur, oefenen
Cantorij, Grote Kerk.
12 februari om 19:15 uur, Vesper,
Grote Kerk.
12 februari om 20:00 uur, Kring
“Geloofsopvoeding kinderen”,
Voorhof.
Middagdienst 26 januari in de
Kapel
We willen verder gaan met de catechismus. Twee vragen komen naar
voren: Je gelooft in God. Hoe weet
je dat Hij er ook echt is? Is er echt
maar een God? Vraag 19 en 20 van
de gewone catechismus.
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van de
gemeente, bloemen gebracht bij
mw. Mondria- Rook, Monnikenweg
7, bij fam. Visscher-Visscher, Karwij
265, bij mw. de Olde - Prins, nu
Kervel 227 ( voorheen Mr. Kroezestraat 12), en bij Mw. Boxum Winter, Clarenberglaan 5. Er is ook
een attentie naar Annelie Huisman,
Oppen Swolle 50.
Giften
De Diaconie ontving via Ria Bruintjes €10 voor het bloemenfonds.
Het College van Kerkrentmeesters
ontving voor de kerk: via Tina van
Dijk €10 en via Jan de Olde €50
tevens is er via de S.K.G. rekening
een donatie van €1000 ontvangen
voor de kerk. Hartelijk dank voor
deze giften.
Doopdienst 26 januari
In de dienst van zondag, 26 januari
zal de Heilige doop bediend worden aan Sophie Korthoef, dochter
van Geralt en Nathalie, Middachtenstraat 3.
Nieuws van de bouwcommissie
Diaconie en CvK hebben afgelopen
woensdag de aankoop van Haven 2
afgerond. Daarmee is weer een volgende stap gezet voor de realisatie
van een nieuw kerkelijk centrum.
Cursus “De Joodse feestrollen”
Nadat we vorig seizoen naar de
rode lijnen hebben gekeken van
Oude en Nieuwe Testament, willen we dit seizoen inzoomen op
5 bijbelboeken. Het zijn de Bijbelboeken die binnen het Jodendom
gelezen worden tijdens de grote
feesten: Hooglied op Pesach, Ruth
tijdens het wekenfeest (Pinksteren), Esther op Poerim, Klaagliederen bij het gedenken van de
verwoesting van de tempel en Prediker tijdens het Loofhutten feest.
We zullen deze Bijbelboeken lezen
in relatie tot het feest waarop ze
van betekenis zijn. We doen dat
natuurlijk wel als Christenen. En
vragen ons dus ook af wat ze ons
te zeggen hebben. De cursus wordt
gegeven op de volgende datums: 4
febr., 3 en 24 maart, 14 en 28 april
van 20.00-22.00 uur (inloop vanaf
19.45 uur) en staat onder leiding
van Ds. D. Wolters

Vollenhove stad
Er is geen extra kopij aangeleverd.
Vollenhove ambt
Er is geen extra kopij aangeleverd.

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

Diensten 26 januari
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: 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.
Diensten 2 februari
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
In beide diensten is de eerste collecte voor het Werelddiaconaat.
Collecte Werelddiaconaat
In de regio Teso in het noorden
van Oeganda is het niet makkelijk
om boer of boerin te zijn. De regen
wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren
weten niet goed meer wanneer
ze moeten planten. Soms komt de
regen op het goede moment. Soms
blijft er weinig te oogsten over.
De Anglicaanse Kerk van Oeganda
steunt boerengezinnen in hun strijd
om het dagelijks bestaan.
Kerk steunt 900 boeren en boerinnen.
De Anglicaanse Kerk van Oeganda
stimuleert 900 boeren en boerinnen om hun krachten bundelen
in sterke boerenorganisaties van
ongeveer 20 personen. De kerk wil
de mensen weerbaar maken tegen
klimaatverandering en leert hen
daarom:
•energiezuinige ovens en ovens op
biogas om houtkap terug te dringen
•over zaden die sneller kiemen, of
die juist langer kunnen doorgroeien
zonder regen.
•samen bomen planten om erosie
te voorkomen
•hoe boeren samen een betere
prijs kunnen vragen voor hun producten
•over andere bronnen van inkomsten dan houtskool verkopen
•boeren worden opgeleid tot imker
en hulp om bijenkasten aan te
schaffen (16 groepen)
•spaargroepen vormen om landbouw-investeringen te kunnen
betalen (60 groepen)
Steun dit werk. En geef!
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl,
onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen
26-1 Mw. W. van Mourik en fam.
W. van Duuren.
02-2 Fam. H. Mendel en fam. H.
van Benthem.
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 menswaardig bestaan.
Het zal je maar gebeuren! Door
iets wat je overkomt, (psychische)
problemen, armoede, verslaving
of botte pech ben je opeens alles
kwijt en sta je er alleen voor. “Toen
ik het echt niet meer zag zitten,
was er hulp!”
Wij bieden de allerzwaksten in
onze samenleving hoop en helpen
hen weer op eigen benen staan,
zodat ze weer uitzicht hebben op
een 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 ongelofelijk veel mensen
voorzien van onderdak, kleding
en eten. Laten we met elkaar zorgen voor een mooie opbrengst!
Namens de diaconie van harte bij u
aanbevolen
Bloemen BS
De bloemen uit de dienst van zondag 19 januari gingen in BS met hartelijke groeten naar de heer
K. Huisman. Hij mocht weer thuis
komen uit het ziekenhuis. In Wanneperveen werden de bloemen
bestemd voor de heer A. Hoorn
en mw. W.F. Rodermond-de Niet.
Beiden zijn jarig geweest.
Verantwoording
De diaconiecollecte van 19 januari
voor Missionair werk bracht in BS
€111,95 op. In de zendingsbussen in
BS zat €207,20.
Jarige 80+ers februari 2020
01-02 mw. Rodermond-Doornbos,
82 jaar.
16-02 mw. G. Klaver-de Jonge,
83 jaar.
20-02 mw. G. Stam-Groen, 80 jaar.
24-02 mw. F. Stam-Halfmouw,
85 jaar.
26-02 dhr. T. v.d. Sommen, 90 jaar.
28-02 mw. J. van den Brink-de
Boer, 80 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een fijne en gezegende dag
gewenst.
Preken over de Wet
2 feb 7e gebod: Gij zult niet echtbreken
9 feb 8e gebod: Gij zult niet stelen
1 maart 10e gebod: Gij zult niet
begeren enz
Vanuit de gemeente
Klaas Huisman werd opgenomen,
eerst in Meppel en later doorgestuurd naar Zwolle. Inmiddels is
hij weer thuis. Jeanet Rook is ook
weer thuis uit Zonnekamp om verder te revalideren. We wensen beiden sterkte en de zegen van God.
Filmavond: (men only)
Als je graag vader wilt worden,
als je een jonge vader bent en een
goede wilt zijn, als je een ervaren
vader bent en het soms best lastig
vindt, als je al lang vader bent en je
zoon of schoonzoon wilt bemoedigen om een goede vader te zijn,
dan is deze film een absolute aanrader. En, het is ook gewoon een
leuke film. Vrijdag 7 februari om
20.00 in de kerk in Belt-Schutsloot.
Vanuit de Pastorie
Er was eens een kleine jongen die
Lees verder op pagina 14
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Leerdienst en
boekpresentatie
Kampen
Ds. Bart Gijsbertsen gaat op 26
januari voor in de Leerdienst Tora
en Evangelie (LTE) in Kampen. Na
zijn emeritaat bleef hij studeren,
schrijven en preken. Tijdens zijn
predikantschap in Kampen, van
1994 - 2016 stond hij aan de wieg
van de LTE. Tijdens een leerdienst
wordt de Bijbellezing volgens het
rooster van de synagoge gevolgd.
De uitleg die volgt, sluit aan bij
de synagogale lezingen. Tijdens
de ‘jubileumdienst’ van Bart
Gijsbertsen vindt de presentatie
plaats van zijn boek ‘Van zilveren
sporen’. Ook mensen van buiten
Kampen zijn van harte uitgenodigd
voor deze bijeenkomst. Ze krijgen
inzage in de achtergronden van
de leerdiensten en maken tegelijk
zelf een dienst mee. Het boek
wordt ook overhandigd aan de
Protestantse Raad voor Kerk en
Israël. ‘Van zilveren sporen,’ is de
afronding van een drieluik. Het
eerste boek
‘Een heidense
uitdaging’ schreef
hij in 2015 en het
tweede boek
verscheen in
2019: ‘Luisteren
bij maanlicht’.
Van zilveren sporen, uitg.Van Warven,
ISBN 9789492421968, 350 pag., € 19,95,
info@uitgeverijvanwarven.nl

Verdiepende cursus
levend in Christus
Deze verdiepingscursus is voor
iedereen die meer wil leren over
de gaven van de Heilige Geest,
gebed, genezing en bevrijding. In
acht avonden leert men meer
over een leven achter Jezus aan.
Een leven van overwinning! Deze
cursus is mooi en ingrijpend en
maakt christenen veel effectiever
in hun dienende taak. Deelnemers
ontdekken wat het leven van een
discipel van Jezus betekent. En
hoe dat leven in de praktijk kan
worden gebracht in gemeenteopbouw, geloofsverdieping en
ook in praktische zin. Deelnemers
zullen ontdekken dat gebed in de
gemeente een belangrijke plaats
heeft.
Donderdag 6 februari, 19.30 uur, Hasselt,
Ontmoetingskerk, € 40

Mannenevent
4e Musketier
Ieder jaar organiseert de 4e
Musketier het jaarlijkse Event,
voor veel mannen een gave en
inspirerende start van het nieuwe
jaar. Dit keer is het thema:
“MAN. ZIJN.” Het belooft een
dag vol muziek, humor, actie,
ontmoeting, beleving en inspiratie
te worden. Aan dit event werken
mee: Hillsong London, Ben
Tiggelaar, Jan Pool, Timzingt, Henk
Stoorvogel, James Ray, Wouter de
Vos en Jesse van Melle. Mannen
worden geïnspireerd om te leven
zoals ze bedoeld zijn: krachtig,
moedig, kwetsbaar - met zicht op
hun bestemming en in staat om
een verschil te maken in de wereld
om hen heen.
Zaterdag 25 januari, 12.30 - 22.00 uur, Enschede,
Vliegveld Twenthe, vanaf € 42,50, tickets te bestellen
via event.4m.nl
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Grace & Glory zingt
voor Sri Lanka
Gospelkoor Grace & Glory werkt
mee aan een sponsorconcert in
Zwolle, waaraan ook niet-koorleden tegen betaling mee kunnen
zingen. De opbrengst gaat naar
‘Stichting Boerderij van Nambikay’ in Sri Lanka. ‘Nambikay’ is
Tamil voor ‘hoop’. Boerderij van
Nambikay wil bijdragen aan een
hoopvolle toekomst van mensen
in het door oorlog getroffen Sri
Lanka. Boerderij van Nambikay
heeft een christelijke identiteit en
is gebaseerd op Bijbelse waarden
als hoop, genade, liefde, geloof,
rechtvaardigheid, mededogen en
de uniciteit van elk mens. Grace
& Glory is een gospelkoor uit
Zwolle, onder de bezielende leiding van Talitha Nawijn en Denise
Brand. Het repertoire bestaat
uit een mix van (black) gospel en
praise. Daarbij valt te denken aan
Kirk Franklin, Israel Houghton
en ook Nederlandstalige Opwekkingsliederen. De band bestaat uit
professionele en ervaren musici.
Zaterdag 25 januari, 20.00 uur, Zwolle, De Fontein,
Sterrenkroos 56
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op een doordeweekse dag zijn
dominee tegen kwam. Ds. vroeg
hem of hij de volgende zondag in
de kerk wilde komen waarop de
jongen vroeg of de ds. dan voor
zijn zieke vader zou willen bidden.
Natuurlijk beloofde de ds. dat.
De zondag daarop zat de jongen
vooraan in de kerk en bad de ds.
met nadruk voor de zieke vader.
Na het amen van het gebed rende
de jongen meteen de kerk uit. Ds.
voelde zich een beetje gebruikt
en sprak de jongen een paar
dagen later aan op zijn gedrag. De
jongen keek de ds. niet begrijpend
aan en zei: ‘Ik rende meteen naar
huis om te zien of mijn vader al
beter was.’
Zomaar een verhaal. Het verhaal
vertelt niet of de vader inderdaad
beter was. Ook niet of de ds. zich
schaamde omdat zijn geloof in de
kracht van het gebed kleiner was
dan dat van de jongen. Zomaar
een verhaal om ons aan het denken te zetten over ons gebed en
de verwachting daarvan. Voor
mij als ds. en voor u als bidder.
Met welke verwachting gaan we
komende week bidden elke avond
om 19.00 in de kerk? Met hoeveel
gebrek aan verwachting gaan we
komende week niet bidden in de
kerk om 19.00?
Hartelijke groeten, Ds. Menkveld.
NIEUWS VOOR HET GZ?

Topvoetballer Firmino
gedoopt
De steraanvaller van Liverpool,
Roberto Firmino, is onlangs
gedoopt. Niet alleen zijn vrouw
was daarbij aanwezig, maar ook
teamgenoot en keeper Alisson
Becker. Een emotioneel filmpje op
Instagram toont de doop en laat
zien hoeveel het voor hen betekent. De mannen dragen shirts met
‘Christ = Love’. Firmino zegt: “Ik
geef mijn falen en overwinningen
over aan Christus. Ik dank God
voor alles wat ik heb bereikt.”
Het filmpje is te bekijken via cip.nl

Opleiding Missionaire
Specialisatie
Predikanten en kerkelijk werkers
die op zoek zijn naar een zinvolle,
actuele opleiding met een diepe
impact op hun werk kunnen de
Missionaire Specialisatie volgen.
Sinds 10 jaar staat missionair
werk hoog op de agenda van de
kerk. Steeds duidelijker wordt dat
missionair-zijn invloed heeft op
het hele kerk-zijn. De missionaire
roeping werkt door in alle
vezels van iemands bestaan, zijn
persoonlijk geloof en de taken die
hij uitvoert. De opleiding helpt
deelnemers bij hun zoektocht
naar de eigen missionaire visie
op ambt en kerk. De opleiding
wisselt theorie af met het opdoen
van ervaring met missionaire
initiatieven en oefenen in de
praktijk. Tijdens een vierdaagse
studiereis naar Londen kan men
kennismaken met de bakermat
van het pionieren. Aanmelden kan
tot 1 mei.
Start opleiding: maandag 14 september, info en opgave
www.protestantsekerk.nl/missionairespecialisatie

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke
Predikant: ds. Gerrit van den Dool
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194
8338 LD Willemsoord, 0521-514587
kerk.willemsoord@hetnet.nl
Koster: mevr.T.Winters-de Boer,
0521-588515, Rentmeesters Prot.
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Zondag 26 januari
In deze dienst gaat de heer Klaas
de Lange uit Marknesse voor.
Ouderling van dienst is Henry Bos
en het orgel wordt bespeeld door
Klaas Pesman. De deurcollecte is
voor het onderhoudsfonds. De
ontvangst is door Ad Baars en de
bloemen worden bezorgd door
Willy Scholten. De opname wordt
rondgebracht door David Raggers
en de zorg voor de kinderen is
in handen van Marga en Inge. De
ophaaldienst wordt verzorgd door
Adrie Winters (0521-588515). Het
lied voor de dienst is lied 454.
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 evangelie
deelden. Het wordt in dat deel van
het land steeds moeilijker 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.
Verjaardagen en huwelijksjubilea. Op 29 januari hoopt de
heer A. Plat, Kloosterhuisstraat
53 zijn 80ste verjaardag te vieren.
Namens onze gemeente willen we
hem van harte feliciteren en wensen we hem een gezegende dag
toe. Op 28 januari hoopt de familie
C.H.T. van Rouwendaal-Mulder,
Eikenlaan 4 te gedenken dat ze
12,5 jaar getrouwd zijn. Namens de
gemeente een hartelijke gelukwens
en we wensen hen samen met hun
kinderen een mooie dag toe.
Kopij GZ. De kopij voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlijk zondag 26 januari
12.00 uur bij de scriba. Het kan
natuurlijk ook via kerk.willemsoord.nl
Nieuwe morgen
Nieuwe morgen, nieuwe dag
nieuwe mogelijkheden
om zon te zijn voor de mensen
om zon te zijn wanneer het regent.
Nieuwe dingen om gelukkig te maken
om te helpen.
Nieuwe vragen, nieuwe antwoorden
om te aanvaarden en op te lossen.
Nieuwe inzichten
dat iedere dag zo anders is
en ik te dikwijls dezelfde blijf…
Uit: Medemens, samengesteld
door Kerk in Actie
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Henry Bos ouderlingscriba

Kerkbalans 2020:Thema:
“Geef voor je kerk”
Vrijwilligers: De Kerk is een vrijwilligersorganisatie, dit betekent
dat zij door vrijwilligers wordt
aangestuurd en dat bijna al het
uitvoerende werk door vrijwilligers 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 collecten en
inkomsten uit onroerend goed
vormen ongeveer 15 á 20 pct.
van de inkomsten die de kerken
jaarlijks nodig hebben. Dus 80 á
85 pct. van de inkomsten moet
door de leden zelf bijeen worden
gebracht. Dat noemt men “Kerkbalans”, een persoonlijk beroep op
de gemeenteleden met de vraag
wat het hun waard is dat de kerk
in de eigen woongemeenschap in
stand blijft.
Geef voor je kerk: Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met
elkaar. Denk maar eens aan de
ja-woorden die zo vaak klinken in
de kerk. Woorden van een leven
lang verbinden. Daar waar steeds
Lees verder op pagina 15

Groot is uw trouw, o Heer
Ds. Wim Beekman woont
regelmatig kerkenraadsvergaderingen bij. Het mooiste
vindt hij de opening. “Wij
dominees kunnen de opening ook doen. (...) Maar zo
mooi als het ‘gewone’ kerkenraadslid kan ik het niet.”
DOOR DS. WIM BEEKMAN , CL ASSISPREDIK ANT FRIESL AND

In mijn werk als classisdominee
zit ik geregeld met kerkenraadsleden om de tafel. Dan hebben we
gesprekken over hun gemeente.
Over het vele dat hen blij maakt.
En delen de zorgen die er ook
zijn. Mooi is dat. Het mooist vind
ik altijd de opening.

‘Priesterschap van alle gelovigen’
is het hart van de protestantse
kerken.
Wij dominees kunnen de opening
ook doen. Wij hebben daarvoor
geleerd, het is ons ambt en het
vormt ons ambacht. Een mooie
Bijbels gedachte, of een diepe
theologische lijn, wij kunnen het
vinden. Maar zo mooi als het
‘gewone’ kerkenraadslid kan ik
het niet.

Stille ontroering
De mooiste opening afgelopen
jaar was die van een bewogen
ouderling. “Wacht even”, zo
begon zij haar opening. Vervolgens deed ze haar tas open,
haalde er haar mobiele telefoon
uit, en zo’n luidspreker als mijn
Opening
kleinzoon ook heeft, zocht even
In een kerkenraadsvergadering
op YouTube, en stak van wal:
doen de leden deze opening vaak
“Jullie weten dat wij in ons gezin
bij toerbeurt. Een gedicht, een
het afgelopen jaar
gebed, een BijEÉN LIED KAN MEER ZEGGEN
veel meegemaakt
belgedeelte, of
DAN DUIZEND PREKEN EN
hebben.” Van de
een meditatieve
OVERDENKINGEN.
aandachtige gezichtekst van interten las ik de hernet - het is telkenning. Haar woorden hadden
kens heel verschillend, maar er is
geen nadere uitleg nodig, ieder
altijd diep over nagedacht. Dan
wist waar zij op doelde. En zelf
raak ik ervan onder de indruk
had ik genoeg aan de stille onthoe gemeenteleden vanuit het
eigen hart vrijmoedig iets van hun roering van de anderen.
geloof en van zichzelf laten zien.
“In ons gezin hebben wij één lied
Waar ik als dominee bij zit nota
waar we ons in de goede en de
bene, en de eigen dominee ook.

… en klonken uit de luidspreker de bekende tonen en woorden

slechte tijden aan vasthouden.
Groot is uw trouw o, Heer. Ik heb
het vanavond als opening meegenomen.” Daarna startte zij het
YouTube filmpje en klonken uit de
luidspreker de bekende tonen en
woorden. Met een verstolen blik
zag ik hoe mijn linkerbuurman
het niet droog hield en mijn buurvrouw rechts een traan wegpinkte. Ook achter mijn eigen ogen
begon iets branden. Eén lied kan
meer zeggen dan duizend preken
en overdenkingen.

bergen en door de dalen van haar
leven droeg: Hij kan en wil en zal
in nood, zelfs bij het nad’ren van de
dood volkomen uitkomst geven.

Niet veel woorden
Mijn gedachten gingen naar mijn
grootmoeder, jong weduwe, achtergebleven zonder inkomen. Zij
had een psalm die haar over de

Gelovigen zijn niet altijd mensen
van veel woorden. Immers wat
het meest voor de hand ligt, is
het moeilijkst te zeggen. Maar
zingen kan altijd. (Bron: PKN)

En naar mijn oude vriend die
soms twijfelde aan zichzelf, en op
een briefje een lied had geschreven voor zijn uitvaart: Heer, die
mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik
mijzelf ooit ken. Als het even donker was in zijn leven, hij de slaap
niet vatten kon, kwamen juist die
woorden naar boven.

God

ema:

zondag 26 januari 2020

Vervolg van pagina 14

s een vrij- meer mensen aandacht en steun
betekent nodig hebben, strekken wij onze
wordt
handen naar hen uit. De kerk is de
a al het
plek waar God zich aan ons vervrijwilli- bindt en, door ons, aan de wereld
at gebeurt, waarin wij leven.
in van dat Kerkbalans is er om ervoor te zorch heeft
gen dat dit ook financieel mogelijk
met vaste blijft. Daarvoor hebben we uw
wel iedere financiële bijdrage hard nodig. Het
n in dienst, geld dat U geeft aan Kerkbalans is
het onder- een investering. Een investering in
, verwar- de kerk van nu en in de kerk van
s ondanks morgen. Een investering in uzelf en
t verricht in de generaties die nog komen.
heeft de
Het is van groot belang dat er in
m genoemdeons dorp een kerkgemeenschap
en.
is. Een kerkgemeenschap die God
De Kerk in dient en zorg heeft voor ons en
elf bedrui- onze medemens. Een kerk die verand subsi- bindt om ook in de toekomst kerk
e Rijksoverecten en
nd goed
20 pct.
e kerken
Dus 80 á
en moet
n worden
en “Kerkk beroep op
de vraag
‘Hij heeft goddelijke vonat de kerk
ken’, zei Ludwig von Beethoenschap in
ven ooit over Franz Schubert.

euwenmensen met
aan de
klinken in
een leven
aar steeds

r

te kunnen zijn. Daar gaat het om
bij de actie Kerkbalans 2020, die
van 18 januari tot en met 3 februari wordt gehouden.
Geef voor verbinding, geef voor
een kerk in balans. Alvast onze
hartelijke dank hiervoor.
Het college van kerkrentmeesters
Van de predikant
Zanggroep. Afgelopen kerst
leverde de project-zanggroep een
mooie bijdrage aan de dienst. Het
enthousiasme was dusdanig dat
het mogelijk lijkt ook voor Pasen
weer zo’n bezield projectkoortje te vormen. Ik leg het alvast in
de week. Het ligt in de bedoeling
op 25 februari met de repetities
aan te vangen. Nadere info in de
Regenboog.
Gemeente met hart en handen
Ook dit jaar willen we elkaar weer

ontmoetingsbijeenkomsten organiseren: twee avonden en een
middag in het begin van de maand
maart. In overleg met de kerkenraad is gekozen voor het thema
‘Gemeente met hart en handen’.
Als gemeente kunnen we alleen
toekomst hebben als we deelnemen met hart en ziel. In onze
gesprekken willen we stilstaan bij
de vraag: waar ligt het hart van
ons christen- en gemeente-zijn? En
hoe kunnen we daar zo handen en
voeten aan geven, dat we ook in de
toekomst een levende gemeente

zijn, waar ook nieuwe generaties
actief in betrokken zijn?
Kerkbalans
Graag wil ook ik op deze plek de
actie Kerkbalans weer bij u aanbevelen. ‘Geef voor je kerk’ is dit jaar
het motto. Eigenlijk een vanzelfsprekendheid, dat ieder die is ingeschreven naar vermogen bijdraagt.
Laten we samen zorgen voor een
ook financieel gezonde gemeente!
Tot slot Een hartelijke groet aan u,
aan jou,
ds. Gerrit van den Dool

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

Goddelijke vonken van Franz Schubert

Hoe komen mensen in onze
tijd tot zichzelf, de ander en de
Ander? Geestelijke begeleiding is
een oude begeleidingsvorm die
mensen gidst op de weg van hun
diepste godsverlangen. Juist in
een snel veranderende wereld en
een toenemend aantal zinzoekers
binnen en buiten de kerk blijkt
deze begeleidingsvorm van belang.
De deeltijd-opleiding Geestelijke
Begeleiding is gericht op de
kennis, vaardigheden en houding,
nodig om de ander te begeleiden
in zijn of haar relatie met God.
De deelnemers oefenen het
onderscheidend luisteren en
kijken naar de sporen van God
in het leven van een mens, bij
zichzelf en bij de ander. Ze leren
professioneel te reflecteren op de
eigen spiritualiteit en die van een
ander, vanuit de mystagogische
dimensie van het ambtswerk.

ASSEN

Schubert is vooral
bekend als componist van het
Duitse ‘Kunstlied’, dat hij tot een
belangrijke muziekvorm maakte.
Gedichten getoonzet op muziek.
Schubert is schepper van het
romantische lied.

Wiener Sängerknaben
In 1808 wordt hij Sängerknabe.
De Wiener Sängerknaben vormen het koor van de hofkapel.
Dit knapenkoor werd opgericht
in de dertiende eeuw, toen de
Habsburgers Hofsängerknaben
hadden op verschillende plaatsen in hun rijk, onder meer te
Innsbruck. De knapen liepen er
school, in combinatie met een
muziekopleiding en koorzang,

De PKN organiseert een landelijk
missionair evenement. Een greep
uit de onderwerpen die tijdens
deze dag aan de orde komen:
wat zijn de trends in Nederland en wat kan de Protestantse
kerk daar mee? Hoe ben je als
kerk anno 2020 van betekenis?
Waarom is Kliederkerk zo’n succes? Klopt het dat sommige pioniersplekken van levensbelang zijn
voor hun bezoekers? Na afloop
bent u helemaal op de hoogte van
alle actuele ontwikkelingen.
Vier sprekers starten de dag met
korte aansprekende presentaties. Aansluitend is er een gevarieerd keuze-aanbod in zo´n 10
verdiepende workshops waarin
deelnemers met professionals uit
de breedte van de Protestantse
Kerk in gesprek kunnen gaan.
Resultaat? Iedereen loopt met
een frisse blik weer naar buiten.
Informatie en vragen: info@protestantsekerk.nl. Aanmelden kan
via www.protestantsekerk.nl/evenementen

Opleiding Geestelijke
Begeleiding

DOOR DS. KO HEKMAN ,

Muziekkring
Op 31 januari 1797 zag
Franz Peter Schubert
het levenslicht. Hij
is katholiek. Zijn
vader is onderwijzer en koorleider.
Die leert hem
en zijn broers
viool spelen.
Ook krijgt Franz
zang-, piano- en
orgelles. Het
gezin vormt een
muziekkring.

Evenement Blik
naar Buiten

Vrijdag 13 maart, Utrecht, Jacobikerk en Social Impact
Factory, € 19,50

De Belgische musicoloog
Yves Knockaert schreef een
biografie over hem.

Weense School
Wenen is het muziekcentrum
bij uitstek van Europa. Nergens
wordt zoveel muziek gemaakt
als in Wenen in de jaren 1780.
Beethoven vestigt zich er. Joseph
Haydn is er opgeleid en Mozart
verkiest Wenen boven de provinciestad Salzburg. Geen van deze
drie componisten, die samen de
Eerste Weense School vormen, is
echter afkomstig uit Wenen zelf.
Franz Schubert is er geboren.
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Portret van Franz Schubert in graffiti op een muur in Leiden (foto Dutchlight)

vooral gericht op kerkmuziek.
Het onderwijs was in handen
van de geestelijkheid. Met keizer Maximiliaan I verhuisden ze
in 1498 van Innsbruck naar
Wenen, als onderdeel
van wat later de
muziekkapel van
het hof werd.
In 1808 doet
Franz zijn intrede in dit keizerlijk stadsinternaat. Als koorlid
is hij verzekerd
van een degelijke
muziekopleiding,
een plaats in het koor
en vrij vlug ook van deelname aan het orkest. Hij krijgt
les van hofdocent Antonio Salieri
en zal er vijf jaar doorbrengen,
tot november 1813. Franz valt op
door zijn muzikale talenten. Zijn
leermeester en hoforganist Wenzel Ruzicka zou na de tweede les
al over hem gezegd hebben: ‘Hij
heeft al alles van de lieve Here
God geleerd.’

Oeuvre
Korte tijd was Schubert hulponderwijzer aan zijn vaders school,
vanaf 1814. Maar na 1818 kiest hij
voor een muzikale loopbaan. Hij
is bezeten van het genre opera;
op zijn veertiende begint hij aan
het componeren van opera ‘Der
Spiegelritter’. Een eerste poging,
die hij onafgewerkt laat.

elkaar om zijn muziek te mogen
publiceren. In 1825 treedt Franz
toe tot het bekende Weense
‘Gesellschaft der Musikfreunde’.
In 1826 wordt hij vermeld onder
de belangrijkste levende componisten voor het klavier, nog geen
dertig jaar oud. Door zijn vocale
en instrumentale composities is
hij niet enkel te Wenen, maar in
heel Duitsland bekend.

Ongeveer de helft van zijn oeuvre
componeert Schubert vóór hij
Sterfjaar 1828
twintig is. In 1818 beleeft hij zijn
Op 26 maart 1827 overlijdt Beeteerste successen als componist.
hoven; Schubert is een van de
Het volgende jaar maakt hij een
fakkeldragers bij zijn begrafeconcertreis door Oostenrijk met
nis. Maar, aldus Knockaert, met
de zanger Johann Vogl, zijn inspiBeethoven heeft
ratiebron voor
veel liederen. Veel ZIJN LEERMEESTER WENZEL RUZICKA hij waarschijnlijk
nooit persoonlijk
aandacht voor
ZOU NA DE TWEEDE LES OVER HEM
kennisgemaakt.
religieuze muziek
GEZEGD HEBBEN: ‘HIJ HEEFT AL ALLES
Op 19 november
heeft hij nooit
VAN DE LIEVE HERE GOD GELEERD.’
1828 overlijdt
gehad. In 1820
Schubert zelf, 31 jaar oud, aan
werkt hij echter aan het oratotyfus. Hij bleef ongehuwd. Hij
rium Lazarus, helaas bleef het
werd begraven in Wenen, dicht
onafgewerkt.
bij Beethoven.
Hij schrijft vierhandige pianomuziek, dansmuziek en liederen.
Uitgeverijen raken steeds meer
*) Schubert de biografie. Yves Knockaert. Uitg. Pelckmans
geïnteresseerd en beconcurreren uitgevers, Kalmthout.2019

Info: mevr. drs. Hibma: thibma@hetnet.nl, aanmelden
kan tot 1 mei via https://bit.ly/3a6A2nL

Vrouwenevent over
moedig zijn
Arise, de vrouwenbeweging van
de 4e Musketier, organiseert het
jaarlijkse Event. Vandaag leven
vanuit Gods Liefde, Zijn Woord
en Oneindige kracht, vraagt om
moed. De moed om op te staan
en jezelf te laten zien. De moed
om battles in jouw leven aan
te gaan. De moed om tegen de
hedendaagse stroom in te gaan.
De moed om uit je comfort-zone
te stappen en verder te kijken
dan je eerst durfde. Tijdens
dit event kunnen vrouwen
elkaar ontmoeten rondom
het kampvuur, slaan de Bijbel
open en lachen om de hilariteit
van vrouw-zijn. Gezelligheid,
inspiratie, lekker eten en een
goede uitdaging zullen niet
ontbreken!
Vrijdag 24 januari, 16.00 - 22.30 uur, Enschede, Vliegveld Twenthe, € 37,95 (incl. maaltijd), info en tickets
event.arise.to
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Advertenties

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

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

Gedenkstenen

Gedenkstenen met gedeeltelijke of
volledige tuin of grint gedeelte
Gedenkstenen met een omranding
Alle uit te voeren in eenvoudig,
klassiek, kunstzinnig of
natuurlijk ontwerp

Aanrechtbladen

Dorpels

Schouwen

Vensterbanken

Vloeren

Wastafelbladen

OOK VOOR ONDERHOUD- EN RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN
Stadskanaal: Klompenmaker 2, 9502 EP - Tel. 0599 - 622 290 - Fax 0599 - 616 510 - Emmen: Weerdingerstraat 201 7822 BK - Tel: 0591 - 532 224
E-mail info@jankalknatuursteen.nl - www.jankalknatuursteen.nl
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Voor een piëteitsvolle uitvaart...

0800 - 024 25 26

Bij overlijden:

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

(dag en nacht bereikbaar)

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

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

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad
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Ga naar:
www.welkomindekerk.nl
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€ 8,9

Of vul de bon in:
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verbouw
Topic Crea|

nieuwbouw
onderhoud

Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve teksten
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve offline media
Topic Creatieve Communicatie

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

Dhr. | mw. | fam. *
naam:
adres:
postcode:
e-mail:

woonplaats:
tel.nr.

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

Verrassend creatief

topic .nu

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

