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Ook christenen vinden spiritualiteit steeds belangrijker worden.

zonder bezield verband, ‘de verweesde samenleving’. Een van de
factoren is de sterke nadruk op
arbeid, op productie. Een andere: de enorme invloed van de
media. Ons leven wordt erdoor
beheerst. Plaisier spreekt over
‘totalitaire digitalisering’.

Vaag?
Wie dan denkt: ‘Dit is vaag
gepraat!’, zou het boekje ‘Zorg
Innerlijke verschraling
voor de ziel’ van dr. A.J. Plaisier
Er zijn niet alleen in de samenle(voormalig scriba
ving ontwikkelinvan de Protesgen te noemen.
OOK IN DE KERKEN IS ER VEEL
tantse Kerk in
Ook in de kerken
GEBEURD. ER IS VAAK GEKOZEN VOOR
Nederland en
is er veel gebeurd.
EEN VERSTANDELIJKE BENADERING,
tegenwoordig
Er is vaak gekoWAARDOOR ‘BEVINDING’ UIT HET
wijkpredikant in
zen voor een
ZICHT RAAKTE.
Amersfoort) over
verstandelijke
‘spiritueel leven vanuit de christe- benadering, waardoor ‘bevinding’
lijke traditie’ eens moeten lezen.
uit het zicht raakte. En God werd
dikwijls geproblematiseerd, wat
Totalitaire digitalisering
natuurlijk te maken had met de
Plaisier ziet ‘gemis’ als achtertoenemende secularisatie. En: de
grond van het verlangen naar
maatschappelijke relevantie van
spiritualiteit. We horen wel zeghet geloof kreeg het volle pond,
gen dat we leven in een wereld
maar nogal eens niet zonder
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Commentaar

De ziel is in de Protestantse
Kerk in Nederland ‘terug
van weggeweest’, de ziel is er
zelfs in de mode geraakt.

In de novembervergadering van de generale synode
hield promovenda Martine Oldhoff daar een lezing over. En
op 16 januari was ‘De ziel’ het
thema van de nieuwjaarsontmoeting van de kerk in Utrecht. Tot
de startzondag van dit jaar zet de
kerk op dit thema in. Onder het
motto: ‘De ziel is het ongrijpbare
denken. Het ondenkbare horen.
Het onhoorbare grijpen.’

F L E VO L A N D

innerlijke verschraling. En: geloofspraktijken in de zin van ‘beoefening’ van de godsdienst sleten uit.
En: Christus werd in de historie
geplaatst (als Iemand van vroeger),
terwijl ‘Christus in ons’ op de achtergrond raakte.
Rijke traditie
Herkenbaar, deze analyse. Maar
hoe nu verder? Plaisier houdt
niet van vaag gepraat. Hij sluit
aan bij de christelijke traditie, die
zo onvoorstelbaar rijk is. Als het
bij spiritualiteit om de weg naar
binnen en naar buiten gaat, dan
komen de liefde, het gebed, het
Woord, de Bijbel, de traditie, de
gemeenschap, de liturgie en het
credo (de belijdenis) aan de orde.
Pascal
In 'Zorg voor de ziel' komen veel
namen langs, van kerkvaders en
theologen, van dichters en denkers. Plaisier besluit zijn boekje

met een citaat van Blaise Pascal
(1623-1662), wis- en natuurkundige, christelijk filosoof en
theoloog:
'De God van Abraham, de God
van Izaäk, de God van Jakob en
de God van de christenen is een
God van liefde en vertroosting.
Het is een God die degenen die
Hem toebehoren de ziel en het
hart vervult. Het is een God die
hun innerlijk, hun ellende en zijn
oneindige barmhartigheid laat
voelen, die zich in het diepst van
hun ziel met hen verenigt en deze
vervult met deemoed, vreugde,
vertrouwen en liefde, en hen
voor geen ander doel doet openstaan dan voor Hemzelf.'
Arjan Plaisier, Zorg voor de ziel. Spiritueel leven vanuit
de christelijke traditie; KokBoekencentrum Uitgevers

Even was ik in de
verleiding om boven
dit stukje ‘Vrouwenkerk’ te zetten, het scheelt tenslotte maar 2
spaties. En wat is nu een spatie?
Het is slechts een tussenruimte
tussen woorden. Daarnaast zou de
titel ‘Vrouwenkerk’ niet misstaan.
Wanneer we naar onze geloofsgemeenschappen kijken, worden die
voor een groot deel gedragen door
vrouwen, hetzij als vele stille werkers op de achtergrond, hetzij in
de (brede!) marge gedrongen door
een kleine laag van overwegend
mannelijke bestuurders die moeite
hebben met sprekende vrouwen
in de kerk. Die moeite wordt dan
gebaseerd op bepaalde teksten van
een slordige tweeduizend jaar oud
of nog ouder.
De laatste tijd wordt er een forse
discussie gevoerd, voornamelijk op
de rechterﬂank van onze kerken.
Ter discussie staan vragen als:
mag een vrouw op de kansel, of
mag een vrouw ambten bekleden?
Kunnen wij dit bijbels verantwoorden? In de grote overkoepelende
organisatie van de PKN blijft het
angstvallig stil in deze kwestie,
ondanks het feit dat daar al sinds
jaar en dag vrouwen het woord
kunnen verkondigen. Het enige wat
daar losgelaten wordt, is: ‘Het is
een hele principiële kwestie. Voor
deze discussie bewandelen we de
kerkelijke weg, en die loopt niet via
petities en manifesten.’ Dit is zacht
gezegd nogal verhullende taal.
Waarom niet, evenals het grote
voorbeeld Jezus van Nazareth,
kwetsbare groepen naar voren
gehaald en ook vrouwen een bepalende functie geven? Nee, ik pleit
niet voor een ‘Vrouwenkerk’ mocht
u dat denken. Ik hecht nogal aan
spaties, aan tussenruimte die rust
en stilte geeft om zaken in hun
juiste proporties te zien.

Onorthodoxe
klezmer in Zwolle

Genemuiden tafelt
met vluchtelingen

Lezing oud-jachtopziener Twickel

Moeders in Gebed in
Kruiskerk Diever

In vijftien jaar tijd groeide een stel
Amsterdamse straatmuzikanten uit
tot een internationaal, zevenkoppige band, genaamd de Amsterdam
Klezmer Band. Klezmer met een
onorthodox eigen geluid waarin
een joodse traditional makkelijk
wordt opgeluisterd met rap, een
scheurende sax en balkan. Hedendaagse klezmer, klaar voor de toekomst, gespeeld met veel plezier.

Als christen is het belangrijk om
midden in het leven te staan en
contacten te zoeken buiten de
eigen kring. Een maaltijd verbroedert en verbindt.
In Genemuiden organiseert men
een gezamenlijk buffet met vluchtelingen. Wie van plan is aan te
schuiven, mag een eigen gerecht
meenemen (geen varkensvlees).

Het bestuur van de PCOB nodigt
leden én belangstellenden uit voor
een contactmiddag met een speciaal programma. Ex-jachtopziener
van het Twickel, de heer Eppink,
zal verzetten over zijn voormalige
werkzaamheden bij het landgoed.
Koffie en thee staan klaar! Alleen
nog even aanmelden bij Christa
Koolenbrander: tel. 074 – 2916750
en mail: jbk.eci@ziggo.nl

De Kruiskerk en ‘Moeders in
Gebed’ organiseren een bijeenkomst. Voor ouders die het op
hun hart hebben om hun kinderen geestelijk te ondersteunen in
gebed. Samen bidden en lasten
delen werkt geruststellend en
hoopgevend. God kan mensen en
situaties veranderen door gebeden. Voor meer informatie zie
pagina 14.

Zaterdag 8 februari, 19.30 uur, Zwolle, Hedon,
Burg. Drijbersingel 7, € 17, eventsforchrist.nl

Vrijdag 14 februari, 18.15 uur, Genemuiden,
Hervormd Centrum, Stuivenbergstraat 51

Donderdag 20 februari, 14.30 - 16.30 uur, Hengelo,
Denk Sport Centrum, Cesar Franckstraat

Vrijdag 28 februari, 20.00 uur (inloop met kofﬁe en thee
vanaf 19.30 uur), Diever, Ontmoetingskerk
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Joodse geschiedenis
Deventer
Wie interesse heeft in historische Joodse plekken is van harte
welkom mee te doen aan de wandeltocht ‘Het verstoorde leven’.
Een gids leidt de wandelaars langs
synagoges, woonhuizen en winkels. Anekdotes, geschiedenissen
en andere verhalen maken dat
de wandelaar een beetje besef
krijgt hoe het Joodse leven voor
de Tweede Wereldoorlog zich
in Deventer afspeelde. Onder
andere de woningen van David
Cohen, de familie Adelaar, Sam
Noach (‘De man van Deventer’),
‘De Sajetbaal’ van Moos Noach
en Etty Hillesum komen voorbij.
Zondag 9 februari, 13.00 uur, Deventer, start Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, € 5, reserveren niet nodig

Thema-avond ‘Zijn
wij ons brein?’
Hellendoorn
In de moderne mensvisie stelt
men dat de ziel niet bestaat. Wat
ze vroeger de ziel noemden, is
alleen maar de denkende kant van
cellen. Als er geen pure ziel is,
geen puur geestelijk wezen, hoe
aannemelijk is dan het bestaan
van God? Dr. G.H. Labooy leidt
deze themabijeenkomst in. Meer
informatie kan men lezen op
pagina 13.
Woensdag 19 februari, 20.00 uur, Hellendoorn,
Leerkamer, hoek Jac. Kapteijnstr. / Zuid Esweg

Mozes als Musa,
leermeester en
leerling
Mozes is een figuur die betekenis blijft geven aan veel mensen.
De oud-testamentische Mozes
heet Musa in de koran. De koran
en de hadith - de mondelinge
tradities die in de vroege middeleeuwen door moslims zijn
opgetekend - geven een boeiend
beeld van de markante figuur die
Mozes was. Vanuit dit perspectief
vertelt Moulay Abdoellah Ghzili
meer over Mozes. Ghzili is een
expert op het gebied van dogmatiek, Hadith en islamitische pedagogiek.
Donderdag 20 februari, 19.45 – 22.00 uur, Assen,
Opstandingskerk, Wilgenbeemd 2

Benefietconcert
Gerald Troost in
Wierden
Gerald Troost is zanger en Emma
Julia zangeres, aanbiddingsleider en
songwriter. Samen geven zij een
benefietconcert in Wierden. Het
geld komt ten goede aan een World
Servants-project in Ghana, waar
jongeren uit Wierden deze zomer
naar toe gaan. Tijdens de pauze is
er koffie, thee en lekkers te verkrijgbaar. De kaarten kan men voor
aanvang kopen aan de zaal.
Vrijdag 21 februari, 19.00 uur (inloop 18.30 uur),
Burg. J.C. vad Bergplein 3, Wierden, € 10 (t/m 12 jaar
€ 7,50)

ISRAËL-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Wonderlijk zoals God mij kent
Heer u kent mij, u doorgrondt mij
Psalm 139:1
DOOR ESTHER DE VEGT,
KERKELIJK WERKER ,
VRIES

Psalm 139 is een van
de bekendste psalmen geschreven
door koning David.
Davids leven ging niet over rozen.
David
Het begint als succesverhaal met
het verslaan van Goliath.
Maar Davids relatie met koning
Saul wordt getekend door vijandschap en wantrouwen en zelfs
doodsbedreiging. Uiteindelijk
sneuvelt Saul en wordt David tot
koning gezalfd.

je inderdaad alleen voelen, door
God en mens verlaten. Toch gaat
het in de psalmen veel over schuilen bij God, God als veilig onderkomen. David weet, ondanks dat
hij God niet altijd om zich heen
ervaart: Hij is er wel en Hij laat
ons niet in de steek.
God kent ons
In psalm 139 schrijft David over
het feit dat God ons door en
door kent, omdat hij ons gemaakt
heeft. Je hoeft je bij God niet
anders voor te doen, Hij weet
alles al van jou. Dat kun je ervaren
als bedreigend of als pottenkijken;
misschien heb je niet de behoefte
om alles met God te delen. Maar
als je in de put zit, wat is er dan

had het gevoel dat niemand mij
fijner dan schuilen bij iemand die
begreep. Gelukkig bleef het hier
jou door en door kent? Bij wie je
niet bij. Gelukkig
niks hoeft uit te
heeft God ook
leggen, bij wie je
IN DE PSALMEN LIJKT HET OF DAVID
andere manieren
jezelf kunt zijn. Zo
ALLEEN MAAR POSITIEF OVER GOD
om te helpen. Bijiemand is God. Je
SCHRIJFT. VAAK DOET HIJ DAT OOK.
voorbeeld door
hoeft je bij Hem
MAAR JE LEEST OOK DAT HIJ ZICH IN
andere mensen
niet te schamen,
ZIJN MEEST KWETSBARE MOMENTEN
heen. Je ouders,
want hij weet alles
DOOR GOD IN DE STEEK GELATEN
je vrienden, of
van je en blijft van
VOELT.
zomaar een
je houden. God
vreemde. In mijn geval was het een
kent al je kwetsbaarheden. Dat is
wat David ons duidelijk wil maken. psycholoog die me hielp mezelf en
God weer terug te vinden.
Hulp
Ik hoop dat je onthoudt en erop
Nu denk je misschien: leuk ververtrouwt dat God je nooit alleen
haal, maar wat heeft dat met mij
laat. Je mag bij hem schuilen, uitte maken? Misschien voel jij je
huilen, uitschreeuwen. Dat is een
ook wel eens kwetsbaar. Zelf heb
belofte. Ik heb het zelf ervaren.
ik ook zo’n periode gekend. Ik

Eind goed, al goed, zou je denken.
Maar de ellende is voor David nog
niet voorbij. U kent het verhaal
van David en Batseba. En er komt
hongersnood in het land. Gelukkig
gaat er ook veel wél goed; onder
zijn koningschap worden veel
oorlogen gewonnen en wordt het
volk weer welvarend. Ook krijgt
hij met Batseba nog een zoon,
Salomo, die de troonopvolger
zal worden. David is een geliefde
koning en hij voelt zich geliefd
door God.
Mooie en zware tijden
In de psalmen die aan David worden toegekend, komen al die
periodes uit Davids leven voorbij.
De mooie en de zware. Als je
de psalmen leest, lijkt het misschien of David alleen maar positief over God schrijft. Vaak doet
hij dat ook. Maar je leest ook dat
David juist in zijn meest kwetsbare momenten naar God uitschreeuwt, zich in de steek gelaten voelt. Zoals in psalm 22: ‘Mijn
God, waarom hebt u mij verlaten’.
In je moeilijkste momenten kun je

Het leven van koning David kende zware perioden. Deze vintage gravure beeldt het einde uit van zijn
zoon Absalom die koning wilde worden in zijn plaats (2 Sam. 18).

even bomen

Hét adres voor alles wat zwaar
en pijnlijk is
DOOR DS. PIETER
BOOMSMA ,
AMSTERDAM

In het weekend
waarin u dit kunt lezen, wordt
iemand in mijn familie 100 jaar. De
kans dat dit gebeurt lijkt groot,
want aan de gezondheid van de
jubilaris mankeert niet veel. Het
lijkt misschien vreemd, maar in
mijn hoofd wordt deze verjaardag
gekoppeld aan iets totaal anders.
Kortgeleden werd Erdi begraven.
45 jaar is zij geworden. Van jongs
af aan stond haar voor ogen dat zij
als arts in Afrika wilde gaan werken. Daarom moest zij allereerst
eindexamen gymnasium doen met
tenminste een acht gemiddeld.
Dat lukte. Na haar studie wachtte
Malawi, later Sierra Leone. Zij
werkte tijdens de ebolacrisis, later
behandelde ze mensen met Las-

sakoorts. En in rustiger tijden was onder de pijn om het sterven van
een kind dat zij niet voldoende
er de ‘normale’ zorg voor zieken,
waren er bevallingen en operaties. kon helpen. Zij worstelde met
God, met al haar vragen.
Een kleine kliniek wist zij uit te
bouwen tot een volwaardig zieWaaromvragen, machteloosheid.
kenhuis, met 60 bedden. Lokale
Waarschijnlijk niet zo sterk als
mensen opleiden, betrokken zijn
bij haar, maar wie
bij een weeshuis
voor kinderen van WAAROMVRAGEN, MACHTELOOSHEID. kent ze niet? Er is
immers geen huis
wie de ouders
WIE KENT ZE NIET? ER IS IMMERS
zonder kruis en
waren gestorven
GEEN HUIS ZONDER KRUIS EN GEEN
geen mens zonder
aan ebola, altijd
MENS ZONDER LAST.
last? Voor de een
was zij bezig,
vast een veel zwaardere dan voor
gericht op wat ‘haar’ mensen,
de ander, maar niemand die een
kinderen en volwassenen, nodig
hadden. God zal vaak gedankt zijn beetje bewust leeft is er vrij van.
voor het werk van dokter Erdi.
Erdi stierf. Zij had alles gegeven.
Zij had zichzelf gegeven. Misschien
En dan sterft zij, 45 jaar oud.
teveel, misschien te lang. Haar
Iemand die zich totaal inzette
lichaam kon niet meer. En ook
voor kwetsbare naasten. Iemand,
dan de vraag waarom de Heer
die zo nodig was voor zovelen.
niet voorkomt dat een zo nutDe enige volwaardige arts in het
tig en noodzakelijk iemand wordt
ziekenhuis. Maar ook iemand, die
veel moeite had met de ellende in weggenomen van haar post.
Natuurlijk, de werkelijkheid waar
haar omgeving. Iemand, die leed

wij in leven, daar horen - jammer
genoeg - nog altijd de donkere
momenten, de vragen, bij. De
wereld is niet gaaf, nog niet. Maar
het kan zo’n pijn doen wanneer
we daarmee te maken krijgen.
En nu die verjaardag. Zeker, niet
alles loopt even soepel voor de
100-jarige, maar zij wordt in haar
huis omringd door goede zorg.
Voor haar mag het leven ook
ophouden, want ze heeft vertrouwen in haar toekomst bij God.
Maar het hoeft nog niet.
De verschillen zijn groot. Het
leven van de één kent naar het
schijnt alleen kleine hobbels, terwijl dat van de ander te maken
heeft met ravijnen en kolossale
bergen. Wat moet je er mee?
Voor mijzelf weet ik maar twee
antwoorden. Allereerst de ‘donkere dalen’ van Psalm 23, over
God, die ook daarin met ons is.
Daarnaast de oproep van Paulus
in Filippenzen 4. Paulus, die daar
schrijft over vreugde en over hét
adres voor alles wat zwaar en
pijnlijk is.

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 9 febr.: GK Aalden 10.00 door jeugd en leiding
verzorgd. Thema: de plaat en
zijn verhaal/ puber en later. Top
2000-band. Knd. en oppas. Collecte: diaconie.
BOVENSMILDE
Kerkdienst 9 febr.: 10.00 dhr.
D Kruyt, Leek. Organist: Berdi
Bos. Paaskaars aansteken:
Emma Koning. Collecten: 1.
Catechese en Educatie. 2. Pastoraat. Bij de uitgang: Eredienst.
Knd.: Stijntje de Ruiter. Oppas:
indien nodig aanwezig.
Exodus, boek van bevrijding.
Vanaf 9 febr. (70 dagen voor
Pasen) tot en met Pinksteren
biedt het leesrooster een alternatief spoor: lezingen uit het boek
Exodus. Omdat alleen de eigen
predikanten tot aan Pasen afwisselend voorgaan kunnen we in
ieder geval tot dan dit spoor goed
volgen.
Exodus, wat ‘uittocht’ betekent,
is het Grote Verhaal over hoe
de Israëlieten uit de slavernij
werden bevrijd, hoe zij leerden
wie hun God is en hoe zij tot
een volk werden. Dit verhaal is
een grote inspiratiebron geworden voor talloos veel andere
mensen die zich moesten ontworstelen aan onderdrukking:
in de zwarte bevrijdingsstrijd in
Noord-Amerika, in de strijd van
kleine boeren tegen grootgrondbezitters in Zuid-Amerika, in de
Apartheidsstrijd in Zuid-Afrika,
in de emancipatie van vrouwen
wereldwijd en in nog vele andere
bewegingen. In onze bijbel heeft
dit 2e boek van de Tora de naam
Exodus meegekregen, maar in het
Hebreeuws heet het: Sjemot = de
namen. ‘Dit zijn de namen…’, zo
begint dit boek ook. In de joodse
traditie hebben namen altijd een
bijzondere betekenis en in Sjemot draaien al die namen om die
ene Naam, zoals die aan Mozes
bekend wordt gemaakt: Ik-zaler-zijn. Het is in deze Naam dat
Mozes de Farao beveelt het volk
in vrijheid te laten gaan en in deze
Naam leert het volk ook echt
zelf als vrije mensen te leven en
niet langer slaaf te zijn van machthebbers of andere “goden” als
geld, economie, status… Om op
zoek te gaan naar het beloofde
land, waar mensen in ware vrijheid en liefde voor elkaar kunnen
wonen. Een verhaal dat ook ons
vandaag de goede richting kan
wijzen om te gaan dus. We starten een week later met de lezing
uit Exodus dan het rooster doet,
omdat op deze wijze het verhaal
over Mozes’ redding in een biezen mandje mooi samenvalt met
de doopdienst die we op 23 febr.
vieren.
Van de kindernevendienst.
Na het verschijnen van het kerkblad, met de vraag wie ons team
wil komen versterken, heeft
Rosalie Smit gereageerd. Ze gaf
aan dat het haar leuk lijkt om kin-

dernevendienst te gaan geven.
We zijn blij dat ze dit wil gaan
doen en wensen haar veel plezier
in het werk voor de kindernevendienst.
Wel en wee. We wensen Vallerie en Maarten Bosma, Kraaiheide 7, nog veel geluk toe met de
geboorte van hun dochter Lindy
Geja Marthe, met als roepnaam
Lindy. Zij werd geboren op 6 jan.
van dit jaar.
Mw. J. de Boer-Koeling, Witterzomer 18a, kon 25 jan. terugkeren uit het UMCG naar huis om
verder te herstellen. We wensen
haar goede zorg en beterschap
toe!
Mee voorbereiden aan de diensten rond Pasen? Vorig jaar hebben we voor het eerst met een
groepje gemeenteleden de vieringen van de Paascyclus voorbereid. Dit hield in: nadenken over
de vorm en de teksten en liederen samen uitzoeken. Dit was
een goede ervaring en ook voor
ons als voorgangers inspirerend.
Voelt u/jij er ook voor deze vieringen, die nu op 9 t/m 12 april
vallen, mee voor te bereiden?
Het vraagt om 4 à 5 bijeenkomsten op een tijdstip dat de hele
groep kan. Aanmelden bij ds.
Diete Kits of ds. Gert Wybe van
der Werff.
Bijbelstudiegroep 2 vergadert
9 febr. om 20.00 uur bij Gerda.
We behandelen Mattheus 7 vers
1-6 ‘Oordeelt niet’ uit het boekje Bouwen op de rots.
Jarig. 9 febr.: dhr. K. Fernhout,
Kanaalweg 117, 9421 ST: 76 jaar.
11 febr.: dhr. S. Post, Veenhoopsweg 22-3, 9422 AB: 79 jaar.
12 febr.: dhr. J.C. Offereins,
Vuurdoornstr. 1, 9421 SP: 85
jaar.
21 febr.: dhr. C.L. Bouman, Zonnedauw 31, 9421 NS: 81 jaar. Wij
wensen u allen een fijne dag en
Gods zegen voor de toekomst!
Veel dank. Tijdens mijn ziekenhuisopname en daarna, tot op
het moment dat ik dit schrijf aan
toe, heb ik de warmte en het
meeleven ervaren van heel veel
mensen. Bezoek, de vele kaarten, de bloemen, een fruitmand
van de kerk maar ook praktische
hulp als het kunnen douchen bij
gelijkvloers wonende gemeenteleden: Het is een grote steun
voor mij geweest. Ik wil iedereen
daarvoor hartelijk danken.
En er was ook oog voor mijn
volhardende mantelzorger. Maaltijden aan huis, uitnodigingen
om mee te eten, schoonmaken.
Ik wil iedereen bedanken die
ervoor zorgt, dat Gert Wybe er
niet alleen voor staat.
Gelukkig gaat het langzaam
bergop. De pijn zakt af, ik kan
steeds meer en ik heb mijn eerste fysiotherapie achter de rug.
Nu maar flink oefenen en hopen
dat vooral het lopen snel beter
wordt. Aart de Goojer.
Vrouwenver. – Ora et Labora. Op 11 febr. om 9.30 uur
komen we samen in het gebouw
achter de Waterstaatskerk.
Onderwerp van deze morgen is:
Narcissen trompetteren: Jezus
leeft. En wij zullen leven. Job 1:

20-21 en Johannes 11: 14-36. De
vrije bijdrage wordt verzorgd
door mw. A. Bos-de Vries.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 9 febr.: HK
10.00 ds. E. de Vries-Baarlink.
Gez. Schoolkerkdienst. Organist: Ronald IJmker. Oppas:
Roelinda Kruit. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Kerkrentmeesters.
Deurcollecte: diaconie. Er is koffiedrinken voor en na de dienst.
HOC 10.00 Flame dienst.
Aleida Kramer 10.30 mw. I.
Bouwers.
De Schutse 19.00 ds. H. Kauffmann-Schaap.
DIEVER
Contactpersoon: mw. L. DolsmaMaat, Kalteren 6, 7981 LR Diever,
tel. 0521-592114
Kerkdiensten 9 febr.: 10.00 ds.
B. van Werven. Kinderkerk voor
alle groepen. 19.15 ds Y. van Benthem, Hardenberg.
EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 9 febr.: 10.00 ds.
H. Thon. H.A. Knd. en jongerenkerk. O.v.d.: mw. B. Tuit en
mw. R. Roffel. Diakenen: mw.
T. Deuring en dhr. H. Buursema.
Organist: Nelleke v/d Leest.
Oppas: Linie Moorman. Knd.:
José. Beamteam: Rianne. Gastdames: mw. G. Westerdijk en
mw. I. Boer. Autodienst: mw. R.
Roffel: mw. Huizing; dhr. J. Bakker: fam. Potze. Collecten: 1.
H.A. 2. Spaarcollecte. 3. Kerk.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 9 febr.: 9.30 ds. E.
van der Meulen, Erica. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Diaconie. Bij
de uitgang: pastoraat. Oppas en
knd.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 9 febr.: 11.00 ds. J.
Moerman-Szabó, Beilen. Kaars
aansteken: Levy Schipper.
O.v.d.: Hans Bonhof. Organist:
Harmke Elders. Oppas: Maaike
Wolting en Femke Euving. Collecten: 1. Kerk. 2. PK catechese
en educatie. 3. Onderhoud.
Bloemengroet: fam. W. Elders.
Autodienst: mw. L. Wolting
(06-41706463). Na de dienst is er
koffiedrinken.
Jarig. Mw. H. Biesbroek-Stikkelorum 16 februari 89 jaar. Adres:
De Brinkies 1 7863 TM Gees. Van
harte gefeliciteerd, een fijne dag
en Gods zegen voor het nieuwe
levensjaar toegewenst.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 9 febr.: 9.30 mw.
drs. J. Maatjes. O.v.d.: mw. G.
Velzing-Hessels. Organist: J.
NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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Kroon. Collecten: 1. Diaconie.
2. Kerk. Bij de uitgang: onderhoud gebouwen. Welkomstcie.:
G. Velzing.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 9 febr.: 10.00 ds.
J. van der Wilden, Hoogeveen.
O.v.d.: dhr. P. Homan. Organist:
mw. I. van Tellingen. Koster: dhr.
P. Vermaas. Collecten: 1. Catechese en educatie. 2. Kerk. Bij
de uitgang: gebouwen. Oppas:
Annet Benus. Jeugdkerk: o.l.v.
Jannie Veldman. Knd.: Alexandra Mensing. Kaars aansteken:
Dinaud Masselink. Bediening
beamer: Eppo Velzing. Ontvangst: fam. Engberts. Bloemendienst: Mini Setz. Autodienst: T. Lunenborg.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
A. Meijering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 9 febr.: 10.00 ds E.
Wisselink. Organist: mw. Willy
Misker. Collecten: 1. Diaconie.
2. Zuiderkerkgemeente. Uitgangscollecte: deurproject. De
diaconie ondersteunt het kinderopvang huis en kliniek Fatou Gaye
in Gambia. Autodienst: mw.
M. Meijer en mw. Jakobs: fam.
G. Schuiling; mw. G. Horstman
en mw. Groothuis: dhr. E. Bobbink. Lector: Henny Holwarda.
O.v.d.: Hilly Lanjouw. Bloemen:
fam. Schuiling. Koster: A. v/d
Linden. Kofﬁe: Aly Winkel en
Henny Holwarda. Ontvangst en
Nieuwsbrief: Herman en Jolande Wesseling.
Weeksluiting Oldersheem.
Op 7 febr. er een weeksluiting in
Oldersheem. Aanvang: 19.00 uur.
Rommelmarkt. Inbrengochtenden 2020. Tussen 10.00 en 12.00
uur. Achter de Zuiderkerk Vaart
ZZ 89, Nieuw-A’dam: 15 febr., 21
maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, 18
juli, 15 aug., 5 sept. Extra inbrengochtend: 12 sept.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 9 febr.: De Wijngaard 9.30 ds. A. Hekman,
Assen. Collecten: 1. Catechese
en educatie PKN. 2. Kerk. Knd.:
alle groepen. Autodienst: B.
Schans en J. Kielema. Oppas:
Gea Habers. Bloemengroet:
fam. A. Hajes.
Sirkelslag. Op 7 febr. is er weer
het spel Sirkelslag, het landelijke
spel van de PKN. Dit wordt vast
weer een mooie en gezellige
avond.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Kerkdienst 9 febr.: 10.00 ds.
R. Visser, Uelsen. Voorber. H.A.
15.00 dhr. R. Pasterkamp, Urk.
Organisten: dhr. G. Diepeveen
en dhr. R. Roelofs. Knd.: Anja
Valk (1, 2) en Dianne Seigers (3,
4). Oppas: Zwanet BoeschenHospers, Jacqueline Dubbink en
Celine Valk. Collecten: diaconie
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en onderhoud. Bloemen bezorgen: Zwanet Boeschen-Hospers.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten 9 febr.: Van
Dedemkerk 9.30 ds. K. van
Staveren. O.v.d.: Julia Schuurhuis. Pianist: Luko Hans. Lector: scholendienst. Gastpersonen: fam. Flohil. Kosters:
Henk Omvlee en Grietje Visser.
De Fontein: 19.00 ds. T. Prins,
Daarle. O.v.d.: Gerda Hofman.
Organist: Hans Niezink. Koster: Henk Zomer. De morgendienst is een scholendienst.
Collecten: PKW. Bij de uitgang:
diaconie. Kindercollecte 1e kwartaal 2020: Help een kind in Kenia
naar school. Kinderkerk: geen
i.v.m. scholendienst. Oppas:
Annemiek Linde, Hanja Bach en
Henriëtte Emmink.
Van Dedem Marke: 8 febr.:
dhr. Jannes Smit. Organist: ds.
W. Visscher.
Zieken. Hospice Familie Assenhuis, Baron van Dedemlaan 2,
7701 HT Dedemsvaart: mw. B.
Meijer-Stroomberg, De Tjalk 31.
CFH, Rheezerweg 73, 7771 TD
Hardenberg: mw. G. WolbinkSteen, Schuttevaer 67 afd.: De
Esch, k. 9; dhr. J. Prins, Rozenheim 85, unit 1, k. 3; mw. Swankhuisen, Schuttevaer 76; mw. Dekker-Michel, Stegerensallee 26, De
Baander, k. 30.
Isala, Dokter van Heesweg 2 ,
8025 AB Zwolle, Postbus 10400,
8000 GK Zwolle: dhr. Muller,
Markt 20.
Universitair Medisch Centrum
Groningen Postbus 30.001 9700
RB Groningen: mw. C. Kuiper,
Wilhelminastr. 9; mw. Zomer,
Steenbergerwijk 17.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, Jan
Weitkamplaan 4a 7772SE Hardenberg: mw. Schoemaker, Beethovenstr. 21.
Agenda. 11 febr.: 10.00 uur
Onder schooltijd (De Lisdodde
50).
12 febr.: 20.00 uur PZED (De
Antenne) 20.00 uur Yentil (‘t
Kruispunt of de Fontein).
13 febr.: 9.45 uur Bijbelkring (consistorie van Dedemkerk) 14.00
uur 55+-middag. Dhr. Verburg
laat ons deze middag dia’s zien
van en vertelt ons over ‘Vlinderommetje’ uit Zuidwolde. Hij
is al eerder bij ons geweest met
mooie dia’s over Noorwegen. U
bent van harte welkom. Mocht u
gehaald willen worden, bel dan
tussen 12.00 en 13.00 uur naar
Tjerkje, tel. 613643.
Verzamelen teksten voor
nieuwe kerkwebsite. Momenteel worden de eerste stappen
gezet om een nieuwe website
voor onze kerk te bouwen. Op
deze website zal straks informatie
te vinden zijn over de verschillende kerkdiensten/predikanten/
taakgroepen/ gespreksgroepen/
commissies/koren/clubs etc. Vanzelfsprekend hebben we hiervoor
relevante informatie/teksten
nodig. In de komende weken gaat
een aparte werkgroep aan de slag
met het verzamelen van deze teksten. Ben jij contactpersoon voor
een van de genoemde groepen?
Dan krijg je binnenkort de vraag
of je informatie/tekst aan wilt
Lees verder op pagina 4
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leveren. We hopen er samen een
website van te maken die toegankelijk, makkelijk leesbaar en aantrekkelijk is voor zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden
en buitenkerkelijken. Alvast heel
erg bedankt voor je medewerking!
Vacatures. In mei ontstaan een
aantal vacatures voor ambtsdragers. Specifiek zoeken we 2
ouderlingen taakgroep jongeren,
1 ouderling pastoraat, 2 diakenen, 1 scriba en 2 ouderling
kerkrentmeesters. Daarnaast
zijn er nog vacatures voor sectieleiders, diaconaal medewerkers,
taakgroepleden en contactpersonen. Wij vragen u mee te denken over de invulling hiervan. U
kunt namen aangeven bij kerkenraadsleden en natuurlijk via de
mail aan scriba.deantenne@pkndedemsvaart.nl De kerkenraad
hoopt op een grote inbreng van
namen van u als gemeentelid.

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, De Mute 61, 7683XT Den
Ham, tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 9 febr.: 10.00
ds. R. van Hornsveld. O.v.d.:
groep D. Knd.: peuters: Margot
Kleinnijenhuis en Riëtte Bosch;
groepen 1 t/m 6. Oppas: zaal 6:
Karin Kolkman, Mariek Jurjens
en Rhodee Kroese. Collecten:
1. Zending. 2. Alg. Kerkelijke
Arbeid. Deurcollecte: kerk. HK
19.00 ds. L. Lammers, Heerde. Themadienst. Collecten:
1. Zending. 2. Alg. Kerkelijke
Arbeid. Deurcollecte: kerk.
Zieken. Zr. M. Kottier-Crull,
Boerweg 2, is na haar revalidatie in Krönnenzommer vanwege
haar heupoperatie weer thuis.
De Here zij met al onze zieken.
Er zijn gemeenteleden die in het
ziekenhuis onderzoeken hebben,
behandelingen of chemotherapie
ondergaan of wekelijks een paar
keer per week naar het ziekenhuis moeten voor nierdialyse.
Ook zijn er broeders of zusters
die het geestelijk zwaar hebben
en daar de nodige hulp bij krijgen. De Here geve allen kracht
om te dragen en dat alles wat
ingezet wordt ter bestrijding van
ziekten mag leiden tot genezing
of verlenging van leven. Heer,
houdt u niet ver van mij, mijn

sterkte, snel mij te hulp. Psalm
22: 19).
Dankbetuiging. Graag willen
wij u hartelijk bedanken voor alle
vormen van medeleven tijdens
het ziek zijn en na het overlijden
van mijn lieve man, onze pa en
opa Lefert Sluyer. Wij hebben dit
als enorme steun ervaren. Hartelijke groet, Ruth Sluyer, kinderen en kleinkinderen.
In herinnering br. Mannes Binnenmars. Op 10 jan. is in een
dankdienst afscheid genomen
van br. Mannes Binnenmars,
die samen met zijn echtgenote
Hennie woonde aan de Slenke
5. Hij is 78 jaar geworden. In
aanloop naar de kerkdienst
en begrafenis zei Hennie ‘Het
is goed’. Ondanks het verlies
en het gemis, dat zich direct
deed gelden, is achteraf alles
goed gegaan. Na een plotseling
herseninfarct in juni vorig jaar
waardoor ziekenhuisopname
nodig was en de daaropvolgende
epilepsie-aanvallen, de kwaadaardige longtumor, de tussentijdse
opvang in Krönnenzommer,
is Mans uiteindelijk naar huis
gegaan. Samen met haar kinderen en hulp van thuiszorg heeft
Hennie haar man tot het laatst
toe kunnen verzorgen. Dat was
ook hun wens en het gebed wat
de Here heeft verhoord. Mans
en Hennie waren altijd samen. Al
heel jong op ongeveer 10-jarige
leeftijd had Mans zijn Hennie op
het oog. En al moesten ze wachten tot een huwbare leeftijd,
daarna kregen ze 58 jaar lang de
tijd om in liefde en trouw elkaar
zeer gelukkig te maken. Ze kregen 4 kinderen, 12 klein- en 7
achterkleinkinderen waar ze
heel blij mee waren. Hennie was
Mans rechterhand bij het reilen
en zeilen op de boerderij. ‘Wat
zou ik moeten zonder Hennie’
was daarvan een gevleugelde
uitspraak van Mans. Het leek
hem daarom ook het beste dat
wanneer de tijd zich aandiende,
hij als eerste zou mogen gaan
en zo heeft de Here het geleid.
We hebben in de dankdienst bij
deze dingen stil gestaan aan de
hand van de trouwtekst: ‘Laat
uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat
gij hebt. Want Hij heeft gezegd:
Ik zal u geenszins begeven, Ik
zal u geenszins verlaten’. Een
bijbelwoord dat gelovend in de
opgestane Here Jezus Christus

met troost en hoop verder zal
doorwerken in het leven van de
nabestaanden.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 VA
Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum. Overleden. Op
28 jan. is onverwacht overleden
Hermina Flierman-Bolks, op
de leeftijd van 90 jaar. Ze was
sinds 18 okt. 2015 weduwe van
Willem Flierman en woonde in
Het Vechtdalhuis, eerder in De
Oldenburg. We leven mee met
haar dochters, partners, kleinen achterkleinkinderen.
Zieken. Mw. Schuttert-Ligtenberg (De Spinde) is voor revalidatie in CFH (revalidatie-unit,
k. 15).
Mw. A. Tijs-de Bruijn, K Doormanlaan 20, is nog in Aleida Cramer (k. 3).
Mw. E. Nijmeijer-Prenger, Bisschopshof 7, verblijft nog in CFH,
net als mw. A. Wolbink-Beuving,
Hof van Pepijn 25. Dhr. Emo
Smid (Waterlelie) verblijft tijdelijk op de revalidatieafdeling in
CFH. Mw. B. Altena-Veldhuizen,
Salland 19, is verhuisd naar het
Vechtdalhuis.
Mw. H. Ramaker-Jurjens Burg.
Schuitestr. 114, is op 2 febr. 99
geworden.
Jarig. Op 4 febr. hoopt mw. H.
Evers-Gerrits, Bramerstraat 160,
haar 87e verjaardag te vieren.
Bedankt. Ik was blij verrast
met de bloemen en ik heb goede
vooruitzichten met mijn ziekte,
bedankt. Wim Eggengoor.
Hartelijk dank voor de bloemen die ik mocht ontvangen
i.v.m. mijn 93e verjaardag en de
kaarten niet te vergeten. Mw. F.
Schutte-Klooster.
Baalder. Mw. Trijnie Oosterkamp-Kuiper, Baalderesch 6, verblijft nog in CFH, revalidatieafd.
5. We wensen haar en haar en
haar man sterkte.
Baalderveld. Meeleven.
Bertha van Faassen ( Eendekroos
15) zal de komende tijd in CFH
moeten verblijven om te revalideren na een aanrijding met een
val tot gevolg. We wensen haar
goed herstel toe en sterkte, ook
voor haar man Bé. Het zijn lange
dagen die veel geduld vragen.
Wilt u haar een kaartje sturen
Radewijk. Overleden. Op 24
jan. is na een kort ziekbed overleden mw. Gerritdina Jantina

Hagedoorn, Westeindigerdijk 16.
Ze was 87 jaar. We leven mee
met haar kinderen, (achter-)kleinkinderen, familie en vrienden.
Mw. J. Ekkelenkamp-Nijman
(Westeindigerdijk 20) verblijft op
de revalidatieafd. (I-25) in CFH.
LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 9 febr.: Kruiskerk
9.30 ds. J. Post, Wierden-Lutten.
Jarig. Dhr. J. van Engelenhoven,
Rheezerveenseweg 61, 7797 HB
Rheezerveen, 05-02-1936.
De bloemen gaan deze week
met een groet van ons allen,
vanuit de Lantaarn naar de fam.
Spijker, Anerweg Noord 120,
Lutten; vanuit de Kapel naar de
fam. G. Kortier, Turflaan 44,
Slagharen.
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariënberg, tel. 0523-235724, e-mail
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 9 febr.: 9.30 ds. A.
de Vries, Nijverdal. 19.00 ds. B.
Breunesse, Hardenberg. O.v.d.:
dhr. B. Veltink. Diakenen: H. de
Lange en A. Maat. Collecten:
eigen jeugdwerk, kerk en gebouwen.
Meeleven. We leven mee met
diegene die moeiten en verdriet
kennen, maar ook met diegene
die blijdschap kennen… een
kaartje, een app-je, een bezoekje
of belletje… kleine moeite doet
veel goeds!
Tekst. Geestelijk groeien is niet
alleen het gevolg van zegen, maar
ook het resultaat van gehoorzaamheid.
NIEUWLEUSEN
Contactpersoon: dhr. G. Vrieling,
Oosterveen 24, 7711 BS Nieuwleusen, tel. 0529-481637
Kerkdiensten 9 febr.: Ontmoetingskerk 10.00 ds. M.
Develing. Themadienst. Collecten: diaconie, kerk en het
onderhoudsfonds. Knd.: geen.
Maranathakerk 19.15 ds. L.
Hoekstra. Zangdienst. M.m.v.
het projectkoor. Collecten: diaconie, kerk en het onderhoudsfonds.
Zieken. Br. J. de Graaf verblijft
in het Gelreziekenhuis,
A. Schweitzerlaan 3,1 7334 DZ
Apeldoorn, afd. A6, k. 6,15.
De bloemen gaan als groet naar
zr. J. Visscher, Ruitenveen 17A.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 0527241427
Kerkdiensten 9 febr.: 10.00 ds.
Th. Heslinga, Veendam. Oppas:
Geke van Benthem en Dewi Bosgraaf. Knd.: groep 2: Jerina en
Marijke. Organist: Corry van
den Berg. 14.30 ds. H. Pap. Gez.
jeugddienst. M.m.v. 4Tune. Collecten: 1. Kerk. 2. Jeugd.
Zieken. Ons meeleven gaat uit
naar allen die in de afgelopen
tijd te maken kregen met ziekte
en zorgen, of andere moeiten
die invloed hebben op het leven.
We wensen hen veel sterkte en
bij alles Gods onmisbare nabijheid toe voor nu en voor de toekomst.
Afscheid. We bidden om troost
en kracht voor hen die afscheid
moesten nemen van een geliefde,
en ook al is er een leeftijd bereikt
van de zeer sterken is er een lege
plaats, een lege stoel van waaruit veel goede raad en liefde is
gegeven. Degene die erin gezeten
heeft had een belangrijke plaats
in het leven van veel mensen die
heel nabij stonden van deze geliefde die een leven lang klaarstond
voor hen. Die hen wees op het
goede in het leven, die zelf wist
wat het was om een geliefd mens
te moeten loslaten. Maar die ook
wist bij wie je terecht kunt in
voor en tegenspoed. Die je wees
op de weg, de waarheid en het
leven. Op het kruis van Christus
die de hemelpoort opende om
in te kunnen gaan in het huis met
haar vele woningen. Zo werd
deze geliefde thuisgehaald door
Hem die wachtte op zijn geliefde
kind. We wensen alle betrokkenen veel sterkte maar bovenal
Gods bemoedigende troost en
nabijheid toe voor de tijd die
komt.
Dankbaar. Er zijn ook gebeurtenissen waarvoor we God de dank
toe mogen en moeten brengen
want Hij is er niet alleen in tegenspoed. De voorspoed die ons ten
deel valt hebben we te danken
aan Hem die het beste geeft van
wat we maar kunnen wensen, zijn
eigen geliefde Zoon, onze Heer
en Heiland. Met Hem mogen we
de nieuwe week weer ingaan,
wetende dat Hij ons voor wil
gaan op de weg van ons leven.
Hartelijke groeten en een goede
en gezegende week toegewenst.

Advertenties

“De Bijbel is geen boekje
voor het bloeden.”
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Wasmand

Jan Reint
heeft altijd
pijn

DOOR DS. JACOLINE
BATENBURG,
HOOGEVEEN

“Ik ben niet zo goed
in plannen”. Met een kop een koffie in mijn hand beantwoord ik de
vraag van mijn vriendin.
“Of eigenlijk”, vervolg ik, “ik ben
best goed in plannen, maar toch
blijk ik telkens net op tijd of net
te laat.”
In gedachten ga ik het nog eens
langs in mijn hoofd. Ik zie mijn
agenda voor me. Alles is keurig
ingedeeld en heeft een plekje.
Probleem is: ik ben vaak te optimistisch over hoe weinig tijd een
taak of verantwoordelijkheid
kost. Een baby een boterham
voeren bijvoorbeeld. Dat kan
met een kwartier klaar zijn, maar
ook rustig de driedubbele tijd in
beslag nemen. Ik zucht een keer
en moet dan ook wel om mezelf
lachen. Is dit niet het cliché van
de jonge, werkende moeder?

Ik ervaar dat God
in het alledaagse spreekt
Ondernemer Jan Reint Kreijkes (55) wordt al jaren in
zijn dagelijkse functioneren
ernstig belemmerd door een
zeurende pijn in zijn arm.
Daar leerde de nuchtere
Twentenaar op een bijzondere manier mee om te gaan.

je groot voor werknemers en
zakenrelaties, maar thuis lukt
dat niet. Dat geeft spanning. Ik
kreeg steeds meer pijn en voelde
me een steeds grotere verliezer.
Ik kan niet eens mijn eigen tuin
doen! Soms lig ik op de bank en is
de rest van het gezin buiten bezig.
En dan mag ik zeker wat licht
huishoudelijk werk doen. Dat wil
je toch niet?!”

“Eerst dacht ik aan overbelasting. Het was januari 2011. In onze
branche, de tapijt- en meubelrei“Psychisch zakte ik steeds dieper
niging, is het dan niet zo druk, dus
weg. In de buurt reed een jonge
eigenlijk was dat wel vreemd. Een
man tegen een boom, hij zag het
keer zat ik in de kerk en werd
leven niet meer zitten. Ik begreep
de pijn zo erg, dat ik eruit ben
dat. Tegen mijn vrouw Ineke zei
gegaan. Ik nam een fysiotherapeut
ik dat als ik niet meer wakker zou
in de arm, maar dat hielp niet.
worden, ik dat
Artsen onderprima zou vinden.
zochten mij, maar
“HET VOELT ALSOF ER EEN RAT IN
Ze was er stuk
ik kreeg geen duiMIJN ARM ZIT TE KNAGEN EN JE KUNT
van, we huilden
delijke diagnose.
ER NIETS TEGEN DOEN.”
allebei. Meteen
Uiteindelijk ontregelde zij een week vakantie
dekte een specialist in Den Haag
een extreme afwijking in mijn nek, naar Griekenland en daarna zouden we medische hulp zoeken.
door een beknelde zenuw.”
Al moet ik wel zeggen dat ik
mijn problemen liever bespreek
“Twee risicovolle operaties volgmet de jongens van de Business
den. De uitkomst was dat de
Alphacursus die ik een paar jaar
zenuw zo ernstig beschadigd
geleden gevolgd heb.”
was, dat het niet meer goed zou
komen. Ik was veroordeeld tot
“Mijn hobby is duivenhouden, ik
pijnstillers, maar niets hielp, zelfs
bezit een paar bijzondere rassen.
morfine niet. Ik leef nu al ruim
Via een speciale Facebookpagina
acht jaar voortdurend met pijn.
voor duivenhouders kreeg ik een
Het voelt alsof er een rat in mijn
vriendschapsverzoek van een
arm zit te knagen en je kunt er
Zuid-Afrikaan. Op zijn profielfoto
niets tegen doen.”
stond een neergeschoten buffel
met een groot geweer erbij. Dat
“Door mijn fysieke probleem
vond ik niks, dus ik reageerde
kreeg ik ook psychische klachniet. Maar tijdens onze vakantie
ten. Het gaat tussen je oren zitstuurde hij mij elke dag hetzelfde
ten, want het voelt als verliezen.
vriendschapsverzoek.
Je hebt een bedrijf, dus je houdt

Als ik met de honden
buiten loop, loop ik
niet alleen. Er loopt nu
Iemand met me mee.

niet zo nodig van die zere arm af,
De rust deed ons goed en na
maar laat me toch weten dat U
de vakantie ging ik weer aan het
er bent.’ Op dat moment was het
werk. Maar na de eerste werkalsof iemand een warme deken
dag was ik zó opgebrand, dat ik
over mij heen legde. Ik heb geslahet weer te kwaad kreeg. Ik bad
pen als een blok.
wanhopig: ‘Heere
Toen we na kerkbewaar me er
‘NEVER LOOSE HOPE. JUST WHEN YOU
tijd koffie dronken
toch voor dat
THINK IT’S OVER…GOD SENDS YOU
bij onze kinderen
ik niet opnieuw
A MIRACLE!
heb ik verteld wat
in dezelfde situik meegemaakt had. Normaliter
atie beland.’ Daarna viel ik in een
diepe slaap. De volgende ochtend praat ik niet gauw over God, maar
dit kon ik niet voor me houden.
keek ik op mijn telefoon en zag
Ze waren er stil van.”
een nieuw vriendschapsverzoek
van de Afrikaan. Maar nu met
“Nee, ik ben niet van de pijn af,
in zijn profielfoto een duif van
maar kan er beter mee omgaan.
dezelfde soort die ik heb. En verIk ben geen lezer, maar toen ik
volgens zag ik iets wat haast te
me weer eens rot voelde, heb ik
mooi was om waar te zijn. Exact
in ons dagboekje van Sarah Young
op het moment van de avond
het stukje van die dag gelezen, 8
ervoor, toen ik zo wanhopig had
september. Aanvaard elke dag pregebeden, poste hij dit bericht:
cies zoals hij komt. Daarmee bedoel
‘Never loose hope. Just when
ik niet alleen de omstandigheden van
you think it’s over… GOD sends
de dag, maar ook de toestand van je
you a miracle!’ Die boodschap
lichaam. Het is jouw taak om Mij volwas precies wat ik nodig had!
komen te vertrouwen, en te rusten in
Dat schreef ik hem waarop hij
reageerde: Ja, Jan. Die Here weet mijn soevereiniteit en trouw.
Voorheen zou ik zo’n ‘toevalligwat ons nodig het. God knows
heid’ weggewuifd hebben, maar
our needs, Jan. Are you feeling
nu ervaar ik dat God in het allebetter, Jan?”
daagse spreekt. Ik ben veranderd.
Bidden deed ik vroeger snel,
“Het weekend daarna was ik
tussen de bedrijven door. Als ik
vastbesloten naar de kerk te
nu soms niet kan slapen van de
gaan, al kon ik eigenlijk niet zo
pijn, kan ik niet eens ophouden
lang in de kerkbank zitten. ’s
met bidden. Ook ben ik rustiger
Nachts kreeg ik enorm last van
geworden, terwijl ik nogal opvliemijn arm. Ik sliep slecht, werd
gend was. En ik praat over mijn
rillerig wakker, maar wilde toch
geloof. Als mensen vragen hoe
gaan. Ineke vond dat niet verhet gaat, zeg ik: ‘Als ik met de
antwoord en zei dat zij wel met
honden buiten loop, loop ik niet
de honden ging wandelen. Ik
alleen. Er loopt nu Iemand met
moest nog maar even gaan slame mee’.”
pen. Opstandig bad ik: ‘Ik hoef

Net als ik dat wil zeggen onderbreekt mijn vriendin mijn gedachten:
“Ik dacht dat ook lang over
mezelf. Tot ik ontdekte dat ik
gewoon te veel te doen had!”
Verrast keek ik haar aan.
“Iemand leerde mij toen het principe van de wasmand… Jacoline,
waarom bestaan wasmanden?”
“Om vieze was in te verzamelen?” zeg ik aarzelend.
“Precies! Maar wat ik deed, was
proberen die wasmand telkens
leeg te maken en alle was weg te
wassen. Daar was ik immens druk
mee, maar door de wasmand leeg
te maken gaf ik de wasmand niet
de functie waarvoor hij bedoeld
was. Een wasmand hoort ook af
en toe vol te zijn!”
Ik knikte, in de hoop dat ik het
zou snappen. Mijn gedachten
gingen terug naar mijn agenda,
en daarna naar mijn stille tijd
van vanmorgen. Toen viel het
kwartje. Ik heb in mijn leven ook
wasmanden nodig. Een wasmand
waarin soms alle taken en zorgen
mogen blijven liggen tot ik ze er
systematisch en met aandacht
uit zal halen. Niet alles wat kan
moet ook nu gebeuren. Sommige
dingen die op je af komen mogen
ook even geparkeerd worden.
Niet voor niets geeft God bij de
schepping zes dagen om te werken en één om te rusten. Het
betekent niet dat er de volgende
dag niets meer te doen was, wel
dat het even kon wachten. Misschien mag ik daar vaker aan
denken, als het druk is en taken
blijven liggen aan het einde van
de week. Misschien mag ik ze bij
elkaar vegen en al dan niet gesorteerd in de wasmand doen. En
misschien blijkt dat na een dagje
rust, dat de was niet al te groot is
of zo bont als ik dacht.
Of misschien ontdek ik ook wel
taken die wat langer kunnen blijven liggen. En dingen die - hoe
mooi ook - eigenlijk door iemand
anders opgepakt mogen worden.
Vanaf nu ga ik proberen alles
één keer in de week los te laten.
Maandag mag het dan weer wasdag zijn.

gezi(e)n
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RTV-tips
Zaterdag 8 februari
EO | NPO2 | 19.20
De Verandering
De vader van Maurits Jan Westhoven is vaak in het buitenland voor
zijn werk en Maurits Jan mist hem
erg. Hij gaat wiet roken en moet
vaak van het politiebureau worden gehaald, omdat hij weer eens
gestolen heeft. Hij verandert met
sneltreinvaart in een onhandelbare
junk en crimineel. Hoe verder?
Zondag 9 februari
KRO-NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
Te gast is theatermaker Julike
Marijn. In het voorjaar van 2020
kruipt Marijn in de huid van Etty
Hillesum, een joodse vrouw die
stierf in Auschwitz.
Zondag 9 februari
EO | NPO2 | 11.05
Nederland Zingt Dichtbij
Presentator Jurjen ten Brinke ontmoet Gert ten Boef ruim 10 jaar
nadat hij aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk begon. Ze
gaan in gesprek over de noodzaak
van omzien naar ouderen en over
de rol van God in het leven van
ouderen.
Maandag 10 februari
KRO-NCRV | NPO2 | 22.50
Kruispunt
Weten dat je niet lang meer te
leven hebt en toch nog de liefde
voor je partner willen vastleggen.
Trouwen voor de dood het leven
scheidt, soms is het zelfs de allerlaatste wens.

O die familie
DOOR WILLEMKE
WIERINGA , WIERDEN

Hele volksstammen
lijden onder familie.
Ze kunnen niet met en niet zonder. Een bevriende notaris vertelde
eens: “Je wilt niet weten hoeveel
mensen trammelant krijgen bij
het afwikkelen van een erfenis.
En waarom? Familieleden gunnen
elkaar het licht in de ogen niet. Ze
slaan elkaar de hersens nog in om
een hamer.” Zijn letterlijke woorden.

Donderdag 13 februari
EO | NPO2 | 22.20
God, Jezus, Trump
Tijs van den Brink - christen en
journalist - dompelt zich onder in de
Amerikaanse Bible Belt waar president Trump nog steeds zeer populair is en mensen vurig bidden om
een tweede termijn voor Trump.
Vrijdag 14 februari
EO | NPO1 | 21.30
Ik heb slecht nieuws
“Ik heb slecht nieuws, je laatste
24 uur zijn ingegaan”. Met deze
boodschap klopt presentator Bert
van Leeuwen thuis aan bij auteur
en journalist Roos Schlikker. Wij
maken de laatste uren van Roos
Schlikker van dichtbij mee.

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

Ik sta bij school op kleinzoon
Gabriël te wachten. Het ene na
het andere kleinkind komt langs,
zwaait: “Hallo oma.” Niet altijd
realiseer ik me hoe rijk dat is. Al
moet ook ik vaak genoeg brandjes
blussen. In iedere familie smeulen gevoelens en gedachten als
een ondergrondse veenbrand die
ineens op kan laaien. Ook bij kinderen.

Onderweg babbelen we er even
over door.
“Martien is ook mijn kleinzoon en

Die schoten me te binnen toen
ik laatst op een familiereünie een
predikant sprak. Er is weinig jong
bloed in zijn gemeente en hij verzorgt meer rouwdiensten dan
trouwdiensten. “En weet je”, vertrouwde hij mij toe, “in de meeste
families is ruzie. Ze weten vaak
niet eens meer waarom en hadden
het best bij willen leggen. Maar dat
hebben ze nooit gedaan en dan is
het te laat.”

hij mag bij ons komen wanneer hij
wil”, leg ik uit. Ja, dat vindt Gabriël
ook natuurlijk.
“Maar na schooltijd wil ik niet spelen, dan wil ik graag even alleen
zijn.”
“Oké”, zeg ik, “dat begrijpt Martien heus wel. Dus we gaan straks
samen theedrinken en niet spelen,
maar een filmpje kijken.” Dat is een
goed compromis.
“Martien komt al achter ons aan
hoor”, stelt hij mij gerust. Maar dat
is niet zo. Dus bel ik hem thuis en
na enige interventie van papa komt
hij alsnog op de thee.
Afijn. Wat later.
Martien, vanachter een dampende
kop thee: “Als ik moet huilen en
ik wil niet huilen, dan krijg ik altijd
hoofdpijn.”
“Dus nu heb je hoofdpijn?”
Hij knikt. Ach jochie toch.
Familie. Hoofdpijn krijg je ervan.
Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de
ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 1 Johannes 4:20 | NBV

Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een
ongelovige. 1 Timoteüs 5:8 | NBV

Wat een treurnis. We ruziën wat
af en snappen niet eens dat we
gevaarlijk bezig zijn. Het afbreken
van families en verbreken van familiebanden is een afgrijselijk kwaad in
deze samenleving, een grote zonde.
Door families op te breken tasten
we de basis van de gemeenschap
aan. En het kan zomaar gebeuren.

Dinsdag 11 februari
AVROTROS | NPO1 | 21.30
Ellie op patrouille
In het derde seizoen van Ellie op
patrouille wordt de oud-politieagente zes afleveringen lang onderdeel van de politieteams van onder
meer Armenië, Mexico en de Filippijnen.
Woensdag 12 februari
NTR | NPO2 | 22.20
Andere Tijden
Een nieuwe school met radicale
ideeën opent in 2002 in Schoonhoven haar deuren: Iederwijs.
Kinderen kunnen zelf kiezen met
wat ze willen leren en hoe ze willen leren. Maar na verloop van tijd
komt Iederwijs steeds negatiever in
de media.

Zoals gisteren…

Wild slingerend komt Gabriël van
het schoolplein fietsen. Ik grijp hem
in z’n nekvel en zie nog net in mijn
ooghoek de rode jas van zijn neef
Martien, die uit de verte roept:
”Oma mag ik ook theedrinken bij
jullie?”
“Tuurlijk”, roep ik over mijn schouder.
Maar daar is Gabriël het niet mee
eens.
“Nee, ik wil niet spelen.”
“Jawel, kom maar gewoon hoor”,
maar Martien maakt al rechtsomkeer.

Illustratie: Hester Nijhoff
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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.

Laat het stoppen
In het weekendmagazine van de
Volkskrant staat de rubriek ‘Laat
het stoppen’. Deze keer gaat het over
de vervelende eigenschap van bedrijven en instellingen om de klant via de
mail te vragen een enquête in te vullen over hun ‘ervaring’.
Het was een gesprek dat het
verdiende te worden vergeten.
Ik had een afspraak met de dokter gemaakt via de assistent, het
duurde twintig tellen. De dag erna
kreeg ik een mail: ‘Hoe vind je dat
we het hebben gedaan?’ Eh... wat
precies? Let wel, het ging hier over
het maken van een afspraak bij de

voorvallen in haar familie met vijf kinderen en
veertien kleinkinderen.

huisarts, niet over een openhartoperatie. ‘Achter elke review gaat
een unieke ervaring schuil’, zei
de beoordelingssite. Ik kon sterren geven aan allerlei aspecten
van deze unieke ervaring, maar
die was ik dus vergeten. Zo bleef
de mail liggen, in een sloot mails
van andere bedrijven die ook
volstrekt vergetelijke prestaties
hadden geleverd en wilden weten
hoe ik die had ervaren. Bedrijven
zijn de afgelopen jaren veranderd in minnaars van het soort
dat direct na de daad met grote
ogen informeert: ‘Deed ik het
wel goed?’ Nee schat, als er iets
erg was misgegaan of juist ontzettend de moeite van het herhalen waard was, had je het wel
gehoord.
-

Geknipt

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelijkse

Gods Woord of mensenwoord?
De ontwikkelingspsycholoog Peter
Siebesma trekt in Trouw van leer
tegen de PKN, die volgens hem door
te zwijgen over uitsluiting het faillissement over zichzelf afroept.
De meeste kerkleden in Nederland zijn het erover eens dat de
Bijbel geen receptenboek is voor
ethische en maatschappelijke
vraagstukken. Men is kritischer
geworden en weet dat de Bijbel

geschreven is voor en door mensen, hoe de kerkelijke leer in veel
opzichten resultaat is van politieke
intriges of ooit werd afgedwongen
met het mes op de keel. Niks goddelijke inspiratie. Maar wanneer
er weer een artikel in de krant
verschijnt waarin een kerk zich op
Gods onfeilbaar woord beroept,
doet de PKN er het zwijgen toe.
En dan nu eindelijk een oproep
van enkele leden en oud-leden
van het PKN-bestuur: ‘PKN, zeg
er wat van! Laat je eindelijk eens
horen!’ Reactie van de PKN: ‘Het
is een hele principiële kwestie.
Voor deze discussie bewandelen
we de kerkelijke weg en die loopt
niet via petities en manifesten.’ De
PKN houdt het dus gewoon weer
binnenskamers. Hierdoor wordt
de wereld buiten de kerk gesterkt
in haar standpunt dat die hele
kerkelijke santenkraam zich blindelings op oude teksten beroept
en zo homo’s en vrouwen discrimineert.
Zie je wel, zo denkt en doet de
kerk. De PKN draagt haar visie
slechts uit in wollige, verhullende
taal. Daarmee schaadt de kerk
haar eigen beeldvorming. Of is
‘verdraagzaamheid naar elkaar als
kerken’ het sleutelwoord? En houd
je dan maar je mond voor de lieve
vrede?

Transgenders
In een hoofdartikel in Elsevier stelt
redacteur Gerry van der List de groeiende diversiteit in geslachten aan de
orde en komt tot de volgende slotconclusie.

De nieuwe seksuele revolutie zou
zoveel mogelijk de vorm dienen
te krijgen van een behoedzame
evolutie. Zij kan de samenleving
rijker maken. Het erkennen van
seksuele variëteit biedt transgenders, non-binairen en queers
beter de mogelijkheid om zich te
ontplooien. Bovendien is het rekening houden met minderheden
een politieke en maatschappelijke
deugd. Maar van een samenleving
mag niet worden verwacht dat zij
biologische wetmatigheden ontkent en allerlei gewaardeerde en
legitieme tradities overboord kiepert om het een piepklein groepje
naar de zin te maken.

berichten uit de gemeente

zondag 9 februari 2020

Lezing ‘Het
mensbeeld van de
Tora’

Diverse materialen
beschikbaar

Over het godsbeeld van de Tora
zijn dikke boeken vol geschreven,
maar volgens Peter van ’t Riet is
God vanzelfsprekend in de Tora,
en vormt de mens het werkelijke
probleem. De mens, die volgens de
Tora de partner van God is in het
scheppingsproces, heeft naast zijn
eigen menselijke ervaring ook het
klankbord van de Tora nodig om
zijn weg in deze wereld te kunnen
vinden. Peter van ’t Riet (1948)
studeerde wiskunde en psychologie
aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Hij werkte onder
meer als organisatieadviseur,
dienstdirecteur en lector ICT bij de
Hogeschool Windesheim in Zwolle
en zal deze lezing verzorgen.

Op
weg
naar
Pasen
Op woensdag 26 februari
a.s. begint de Veertigdagentijd. Hoog tijd om stil te
staan bij de komende periode van bezinning op weg
naar Pasen.

Voor deze periode zijn diverse
materialen beschikbaar. Voor
persoonlijke verdieping of om in
de gemeente te gebruiken voor
jeugdwerk of Bijbelkring.
Gratis veertigdagentijd
kalender 2020
De veertigdagentijdkalender 2020
‘Sta op’ daagt uit tot bezinning in
de 40 dagen op weg naar Pasen.
De kalender biedt tevens nieuwe
vormen om invulling te geven
aan de vastentijd, bijvoorbeeld
door te vasten van snoep, sociale
media of vlees.
Vraag een gratis exemplaar of
bestel een stapel kalenders als
gemeente. Vanaf twee en meer
exemplaren kost de kalender
1 euro per stuk en is deze te
bestellen via de webwinkel van de
Protestantse Kerk.
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Zaterdag 15 februari, 10.30 - 12.00 uur, Hengelo,
Remonstrantse kerk, € 10

Vasten
Kerk in Actie roept alle gemeenten in Nederland op samen een
statement te maken door als
gemeente veertig dagen te vasten.
Samen vasten werkt verrijkend.
Kerk in Actie reikt materialen aan
met voor iedere week een vastensuggestie.

heden. Doe als gemeente mee aan
deze campagne en zamel via de
collecten geld in voor de diverse
projecten. Voor deze campagne
zijn diverse materialen beschikbaar
Paasgroet naar
gedetineerden
Ook in deze Veertigdagentijd
wordt de paasgroetenactie voor
gedetineerden in binnen- en buitenland georganiseerd.

De vastensuggesties sluiten aan
bij de teksten en vastentips in
de 40dagentijdkalender. Vast
mee of bestel de vastenkaart
voor uw hele gemeente. Nieuw
dit jaar is een speciale vastenkaart voor kinderen. Deze is gratis te bestellen.

Liturgisch bloemschikken
Daarnaast is voorbeeldmateriaal symbolisch bloemschikken
beschikbaar. De brochure voor de
Veertigdagentijd & Pasen 2020 kan
gratis worden aangevraagd.

40dagentijdcampagne
Kerk in Actie
Jezus riep: “Sta op!” tegen zieken en mensen die lijden onder
onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor
ons als ultieme daad van liefde.
Jezus geeft ons nieuwe hoop. We
mogen opstaan en hoop bieden
aan vluchtelingen, aan mensen die
zorg nodig hebben, aan kinderen
in de knel, aan ieder die vast zit in
armoede of moeilijke omstandig-

nieuw

Materiaal voor kinderen en
jongeren
In de werkvormendatabase van
Jong Protestant zijn diverse ideeën
voor kinderen en jongeren te
vinden voor de Veertigdagentijd
en voor Pasen zoals bijvoorbeeld
een kliederkerk-paasviering of de
suggestie om met kinderen een
eigen veertigdagentijdkalender te
maken.

Of wat te denken van een spannend spel voor jongeren van 12
tot 18 jaar? Samen een nacht
lang meemaken wat zich toen
afspeelde en het verhaal van Pasen
doorleven? Organiseer dan de
paaschallenge.
Paasmuziek
Bijna niemand kent ze: de Oden
van Salomo. Het is de oudste
verzameling christelijke liederen
(80-120 na Christus) die bewaard
is gebleven. De cd ‘Oden van
Salomo’ vertelt het paasverhaal op
een unieke manier door de Oden
heen en is gratis aan te vragen via
daarompasen.nl.
Of liever genieten van een live
paasconcert? Kom dan naar een
van de vele concerten van Zingenindekerk en Korenindekerk die de
komende weken in het land plaatsvinden. Kies voor Martin Mans,
The Psalm Project, Gerald en
Nelinda Troost, Reyer, Adrian Snell
of een van de vele andere artiesten.
Kijk voor een concert bij u in de
buurt op zingenindekerk.nl of korenindekerk.nl. (Bron PKN)

André Rieu’s sopraan
in WHZ-hal
Anna Majchrzak is de vaste
sopraan van André Rieu. Ze
treedt op in de Willem Hendrik
Zwart Hal. Al ruim drie jaar zingt
Anna als sopraansoliste bij André
Rieu en reist de hele wereld
over. Naast klassieke muziek
zingt ze ook musicalrepertoire
en lichte muziek. Organist Arjan
Breukhoven, die Anna begeleidt
op orgel, heeft een geheel eigen
stijl. Hij beheerst diverse genres
in de muziek. Dit is ook te
beluisteren in het programma van
deze middag, getiteld: ‘Van Bach
tot Rieu’. Reserveren: tel. 0572371838, mail: adhuetink@gmail.
com. De toegangsprijs is inclusief
koffie, thee en koek en na afloop
een hapje en drankje.
Zaterdag 22 februari, 15.00 uur, Lemelerveld,
WHZ-hal, Grensweg 17, € 16 (t/m 12 jaar gratis)
www.huetink-royalmusic.nl

gebed van de week

Om alles wat gewoon is
Laat ons bidden
en onophoudelijk vragen:
om alles wat wij van harte
verlangen,
om al wat wij menen nodig te
hebben,
bidden wij dat God het ons geven
wil.
Om brood op tafel, iedere dag
om eten en drinken
om kleding voor ons lichaam
om een goede gezondheid om een
veilige weg
om een bewoonbaar huis voor
iedere mens.
Laat ons bidden
om het licht van onze ogen
om de lucht die wij ademen
om de stem waarmee wij spreken

om zon en regen op zijn tijd
om de groeikracht der natuur.
Laat ons bidden
om al die vanzelfsprekende dingen
die ons steeds weer gegeven worden
door God onze schepper en vader.
En bidden wij
om wat wij het meeste nodig
hebben:
de sympathie en de genegenheid
van onze medemensen
om de trouw van onze vrienden
om de trouw van onze God
om de grootmoedigheid
van allen die wij beledigd hebben
om de Liefde van hen die wij
liefhebben.

Zingend vanuit de
Grote Kerk
De laatste zondag in februari
kan men weer zingen vanuit
de Grote kerk in Steenwijk.
Dit keer met medewerking
van Christelijk Mannenkoor
Assen, de laatste jaren vaker
aanwezig bij de zangavonden.
Ook Steenwijkerland kan het
mannenkoor waarderen, wat te
zien is aan de toename van het
aantal bezoekers. Geen wonder,
want CMA zingt op hoog niveau
en kiest prachtige muziek. Ronald
IJmker begeleidt de samenzang.
Dat, en de geweldige akoestiek,
maken dat heerlijk zingen is!

Uit: Huub Oosterhuis, Bid om vrede, Ambo
Zondag 23 februari, 19.00 uur, Steenwijk, Grote of SintClemenskerk, Kerkstraat 16
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Wij lezen vandaag
Vrijdag 7 februari
Deuteronomium 28:15-26
Zaterdag 8 februari
Deuteronomium 28:27-44
Zondag 9 februari
Deuteronomium 28:45-57
Maandag 10 februari
Deuteronomium 28:58-69
Dinsdag 11 februari
Psalm 31:1-14
Woensdag 12 februari
Psalm 31:15-25
Donderdag 13 februari
Deuteronomium 29:1-14
Vrijdag 14 februari
Deuteronomium 29:15-28

Even doordenken
Geloof is de schakel tussen
horen en doen
Rikkert Zuiderveld
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Drenthe
Zondag 9 februari 2020
Aalden 10.00 jeugd en leiding
Alteveer GK 10.00 ds. H.
Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van
Noord. H.A. De Bron 10.00
ds. H. Harmsen JK 10.00 ds.
R. Koopmans De Slingeborgh
10.30 ds. M. v/d Meer OK
10.00 ds. Th. Veenstra. H.A.
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 ds. M. van
‘t Hof
Bovensmilde WK 10.00 ds. G.
v/d Werff
Coevorden HK 10.00.ds. E. de
Vries
Diever GK 10.00 ds. B.
van Werven 19.00 ds. Y. van
Benthem
Drijber GK 10.00 ds. H.
Scholing. H.A.
Een 9.30 ds. P. v/d Peppel
Elim GK 10.00 n.b.
Emmen GrK 10.00 ds. M.
Rappoldt Ichthus 10.00 ds. G.
Kajim. H.A. Kapel 10.00 ds. E.
Akkerman Opgang 10.00 ds. J.
Fischer SH 10.00 n.b.
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 ds. Thon
Gasselternijveen 10.00 mw.
A. de Kruijf
Gees GKW 11.00 ds. J.
Moerman
Gieten BK 10.00 ds. J.
Middeljans
Grolloo 10.00 dhr. H. Dijkstra
Hijken/Hooghalen Kompas
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 ds. Y.
Breemes 19.00 mw. G. van Vliet
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. G. Olde
Hoogeveen GH 9.30 ds.
J. Paans. H.A. GrK 9.30
ds. J. Snaterse 17.00 ds. G.
Schreuders HK 9.30 ds. G.
Brandorff OK 9.30 ds. D. v/d
Vaaart VH 9.30 ds. W. Loosman
Weidesteyn 10.30 dhr. H.
Brink
Klazienaveen EH 9.30 ds. J.
Maatjes
Kloosterveen De
Ontmoeting 10.00 ds. A.
Altena
Meppel MK 10.00 Erfdeel
10.00 da. F. Groen OK 10.00
ds. S. Sijtsma
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J.
v/d Wilden
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T.
Beekman 15.00 ds. J. den Dikken
Nieuweroord RH 10.00 ds.
W. Bakker. H.A. 19.00 ds. H.
Bakhuis
Nieuw-Weerdinge RW 10.00
ds. van Elten
Nijeveen 10.00 ds. P. van
Heiningen
Oldemarkt HG 19.00 ds. E.
Jans
Paasloo 9.30 ds. E. Jans
Pesse OK 10.00 ds. J. Paas
Rolde 10.00 ds. A. Troost
Roden Op de Helte 10.00 ds.
S. van Dijk JK 9.30 ds. J. Greive

Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. A. Hekman
Sleen OK 10.30 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. R. Offringa
Tiendeveen 10.00 ds. J. den
Dikken 15.00 ds. T. Beekman
Valtermond HS 10.00 ds. W.
de Groot
Vries DK 10.00 dhr. W. Meijles
Westerbork VH 10.00 da. M.
Hazeleger. H.A. SK 10.00 da. M.
Leffers. H.A.
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van
Slooten DK 10.00 ds. R. ten
Have
Zuidwolde HK 10.00 ds. B.
Gras GK 10.00 ds. D. Kits
Zwartemeer GK 9.30 dhr. J.
van Vondel

Flevoland
Zondag 9 februari 2020
Kraggenburg 10.00 ds. D.
Lagerweij
Marknesse 9.30 da. C.
Aalbersberg
Urk BK 10.00 ds. G. van
Zanden 17.00 ds. J. Tiggelaar PK
10.00 ds. R. van Putten 17.00
ds. A. Keleman De Poort 10.00
ds. A. Keleman 17.00 ds. G. van
Zanden
Zeewolde 10.00 ds. E.
Gruteke. H.A. 19.00 Taizéviering

Overijssel
Zondag 9 februari 2020
Almelo Bleek 10.00 ds. S.
Hiemstra De Ontmoeting
10.00 ds. M. Plette GrK 10.00
mw. A. de Vries PK 10.00 ds.
K. Sluiter Noach 10.00 ds.
B. Kozijn Eugeria 10.15 da. J.
Vedders. H.A. ZGT 10.30 RK
Beerzerveld 10.00 ds. A.
Bierma 19.00 ds. B. Breunesse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds.
G. Rohaan 19.00 ds. J. Zondag
Berkum HH 9.30 ds. J.
Rohaan
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer
Dijkhuis 10.00 ds. G. Veening

Bruchterveld 10.00 da. R. v/d
Berg
Daarle HK 9.30 ds. W. Geuze.
Voorber. H.A. 15.00 ds. K.
Korsje GK 9.30 ds. R. Visser.
Voorber. H.A. 15.00 dhr. R.
Pasterkamp
Daarlerveen 9.30 ds. G. van
Asselt 19.00 drs. J. Eertink
Dalfsen GrK 10.00 ds. A. Tol.
H.A. 15.00 ds. H. Schipper
Oudleusen 10.00 ds. H.
Schipper. H.A. 19.00 ds. H.
Jansen. Top-2000
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. K. van Staveren De Fontein
19.00 ds. T. Prins
De Krim PK 9.30 ds. J.
Wegerif
Delden OB 10.00 ds. J. Bekhof
Den Ham GK 10.00 ds. R.
van Hornsveld HK 19.00 ds. L.
Lammers DK 10.00 ds. G. de
Goeijen
Enschede OK 10.00 ds. A.
Reitsma Lonneker 10.00 ds.
W. Janssen. H.A. Usselo 10.00
ds. O. Haasnoot BK 10.00 ds. J.
Droogendijk HZ 10.00 past. A.
Kemper Zorgpalet 18.00 drs.
A. Fuhrmann
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. den
Oudsten
Genemuiden GK 9.30 en
19.00 ds. I. Postma. H.A. GrK
9.30 ds. W. Hulsman 15.30 ds.
A. Floor HC 9.30 ds. J. Niesing
Giethoorn PG 10.00 ds. A.
van Waard. H.A.
Hardenberg Baalder 10.00
ds. W. v/d Wel HK 10.00 ds. J.
de Korte De Matrix 9.30 ds.
M. Voet Radewijk 10.00 ds.
P. Noordmans HöK 10.00 ds.
A. de Lange. H.A. Oostloorn
10.30 dhr. H. Veltkamp SK
19.00 ds. P. Noordman
Heino 9.30 dhr. H. van
Solkema
Holten Kandelaar 9.30 ds. G.
van Herk DK 9.30 ds. M. van
Sandijk
Kampen OH 9.30 en 11.00
drs. B. v/d Kamp
Kuinre 10.00 ds. C. Meijer.
H.A.
Lemelerveld BK 10.00
themadienst
Lutten KK 9.30 ds. J. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. A. de
Vries
Nieuwleusen GrK 10.00
ds. L. Hoekstra OK 10.00

ds. G. Trouwborst 19.15 ds.
L. Hoekstra OK 10.00 ds. M.
Develing
Nijverdal RB 9.30 da. M.
Kollenstaart HC 9.30 ds. M.
Kollenstaart 18.30 ds. B. v/d
Weg
Oldemarkt HG 9.30 19.00
GK 9.30 ds. J. Sent
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma
HK 10.00 ds. J. Zondag
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds.
G. Zijl. H.A. 19.00 ds. E. v/d
Veen
Rouveen 9.15 ds. P. v/d Meulen
Schuinesloot 9.30 drs. G. Zijl
Sint Jansklooster JK 10.00
ds. H. Heslinga 14.30 ds. H. Pap
Staphorst 11.00 ds. P. v/d
Meulen HK 10.00 ds. J. Zomer
Steenwijk GrK 9.30 ds. H.
Jansen. H.A. OV 9.30 en EV
10.45 ds. B. Haanstra. H.A.
Steenwijkerwold 9.30 ds. E.
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D.
Wolters MK 10.00 ds. P. Both
Vriezenveen OK 9.30 da. G.
Rohaan
Wanneperveen 11.00 ds. W.
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. W. den
Braber
Wierden DK 9.00 10.45 ds.
M. v/d Zwan 18.45 dr. J. Borst
GK 9.30 ds. K. Benard 19.00
ds. P. Dekker Kapel 10.00 ds.
P. Dekker Hoge Hexel 9.30
ds. C. Elsinga 15.00 ds. D. v/d
Streek
Wijhe NK 10.00 da. M.
Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d
Dool
Wilsum 9.30 en 14.30 kand.
G. de Kok
Windesheim 10.00 ds. J. van
Wijk 19.00 ds. J. van Holten
Witharen 10.00 ds. J. Baart
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H.
ter Beek 19.00 ds. R. Perk
Zwolle AK 9.30 dhr. D.
Steenbergen GrK 17.00
Michaëlsviering JK 9.30 ds. H.
Marchand 17.00 ds. C. Visser
OK 10.00 ds. J. Tissink 14.00
Perki-dienst Open Kring 9.30
ds. I. Epema SiK 10.00 ds. H.
Evers. H.A. 19.00 ds. I. Epema
StK 10.00 ds. G. van Rheenen
LK 10.00 ds. M. Jonker

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Onstwedde (herv.), ds. E. de
Mots te Rijssen (herv. wijk 3)
te Rotterdam-Zuid (herv.
wijkgem. Maranathakerk, deeltijd
60%), ds. P.J. Visser te A’dam
te Ter Aar (herv.), ds.
J. Scheele-Goedhart,
wonend A’dam (voorheen
interimpredikant te Zeist)
te Uddel (herv.), prop. A. Vonk
Noordegraaf te Veenendaal

CHR. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Driebergen, ds. K. Visser te
Barendrecht
NED. GEREF. KERKEN
Aangenomen
naar Culemborg, kand. A.E.
Lorein te Kampen

Bedankt
voor Eindhoven
(Kruispuntgemeente), ds. L.C.
de Borst te Buren en Zoelen
(streekgemeente Tussen Lek en
Linge)

GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Benthuizen, ds. M. Joosse te
Ede
te Scherpenzeel, ds. A.T.
Huijser te Sliedrecht
te Waarde, ds. H. Hofman te
Kalamazoo (Michigan, VS)
te Kapelle-Biezelinge, ds.
R.A.M. Visser te Apeldoorn

HERSTELD HERV. KERK
Beroepen
te Putten-ErmeloHarderwijk-Hierden, ds.
L.W.C. Ruijgrok te Poortvliet

GEREF. GEM. IN
NEDERLAND
Beroepen
te ’s-Gravendeel, ds. M.
Krijgsman te Arnemuiden

Regiobijeenkomst
in Vroomshoop

Vanuit de classis zijn diverse kerkenraden in de driehoek Hardenberg-Almelo-Ommen uitgenodigd. Onderwerp van gesprek is:
kerkelijke samenwerking.
De bijeenkomst heeft een verkennend karakter. Diverse kerkenraden hebben in de achterliggende
periode de classis geraadpleegd
over samenwerking.
Meestal was een vacature of een
terugloop in financiën aanleiding
voor een concrete vraag.
Alle gemeenten uit de regio
Vroomshoop, de ringen Hardenberg, Almelo en Ommen, zijn
welkom. De gemeenten worden
gevraagd om tenminste twee personen af te vaardigen.
Maandag 16 maart, 19.45 - 21.45 uur, Vroomshoop,
kerkelijk centrum Irene, Julianastraat 27
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Wat heeft Jezus echt gezegd? (1)
“Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie
vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen”. Lees ik dat wel goed?
“Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan
- weiger iemand die je bovenkleed afneemt ook je onderkleed niet…”
Ben ik de enige die even aarzel bij de woorden uit Lucas 6: 27-38? Heeft
Jezus dit werkelijk zo bedoeld?

DOOR DS. BERT
ALTENA , ASSEN

Wat Jezus werkelijk
heeft gezegd - een
thema uit het nieuwtestamentisch
onderzoek - zal altijd een vraag
blijven waarop geen definitief antwoord gegeven kan worden.

gen’ (Luc. 12: 51). En de oproep
aan zijn leerlingen bij het laatste
avondmaal om ‘hun mantel te
verkopen en een zwaard aan
te schaffen’ (Luc. 22: 36) - een
merkwaardige passage die we
alleen bij Lucas vinden overigens.
Ingewikkelder
Als wij ons Jezus voorstellen als
een vredestichter - een soort
pacifist - dan is dat ook maar één
kant van het veelzijdige beeld dat
in het evangelie wordt geschetst,
en het zegt dus tegelijkertijd veel
over ons als we dat positieve
beeld de voorrang geven.

Waarde
Ik zelf vind het veel vruchtbaarder om aan de andere kant te
beginnen. Deze woorden worden al meer dan twintig eeuwen
gehoord, gelezen en overdacht.
Dat bewijst op zich nog niks als
het gaat om de historische waarHet is ingewikkelheid, maar zegt
der. Deze woortoch wel iets
WIE TE GOED WEET WAT JEZUS VAN
den hebben een
over de spirituele
ONS VRAAGT, LOOPT HET GEVAAR ZIJN
bepaalde vreemdwaarheid, of de
EIGEN WIJSHEID VOOR DIE VAN JEZUS
heid, moeilijkheid,
spirituele waarde.
TE HOUDEN.
weerbarstigheid,
Ze zijn door de
die je op een of andere manier
eeuwen heen inspiratiebron én
behouden moet, anders verliestruikelblok geweest. Een uitdaging voor het denken én voor het zen ze hun zeggingskracht. Wie
te snel weet wat Jezus bedoelt,
handelen. Heb je vijand lief. Keer
laat als het ware het woord
de andere wang toe. Ga er maar
aan staan. Jezus zou dit heel goed los. Is al van het woord naar de
gedachte of de conclusie gegaan.
gezegd kunnen hebben, toch.
Wie te goed weet wat Jezus van
ons vraagt, loopt het gevaar zijn
Maar ook als je dat beweert,
eigen wijsheid voor die van Jezus
dan ben je er nog niet uit. Want
te houden.
tegenover die oproep om je vijanden lief te hebben en te bidden
Machtige uitspraken
voor wie je slecht behandelen
Heb je vijanden lief. Zegen wie
(uitspraken die passen bij ons
jullie vervloeken.
beeld van een vredelievende
Jezus) staan andere uitspraken. In Het zijn machtige uitspraken die
op een bepaalde manier altijd
hetzelfde evangelie: ‘Denken jultegenover ons staan. Ze hebben
lie dat ik gekomen ben om vrede
mannen en vrouwen door de
te brengen op aarde? Geensgeschiedenis heen geïnspireerd
zins, ik kom verdeeldheid bren-

tot een voorbeeldig pacifisme; ze
waren de reden dat de vroegste
christenen krijgsdienst weigerden, dat de jonge kerk opviel
door haar opmerkelijke onderlinge verdraagzaamheid. De geest
van verzoening en pacifisme, het
zijn de kenmerken van moreel
hoogstaande mensen - door alle
eeuwen tot in onze tijd - die zich
door deze woorden lieten leiden.
Maar het zijn ook woorden
geweest die door theologen van
alle eeuwen zijn omgevormd en
onschuldig gemaakt. Om geweld
vanwege staat en rijk te billijken
en om het leerstuk van
de rechtvaardige
oorlog op te
stellen. Je

DOOR DS. A. HEKMAN, ASSEN

De Vrijmaking van 1944. Hoe
de start in Den Haag doorwerkte in Noord-Nederland.
Dr. Harm Veldman. Uitg.
Veldman en Gort, Zuidhorn/
Grijpskerk 2019 Prijs € 24,50

11 augustus 1944 las prof. Klaas
-Schilder in de EvangelischLutherse Kerk in Den Haag de
Acte van Vrijmaking of Wederkeer voor. In dit fraai uitgegeven
jubileumboek, met vele foto’s,
geeft Harm Veldman interessante (achtergrond)informatie
over hoe het kwam tot Vrijmaking en hoe dit doorwerkte in de
drie noordelijke provincies. Al
lezend kan de auteur sympathie
voor de Vrijmaking niet ontzegd
worden. Het grootste deel van
het boek wordt ingenomen door
een hoofdstuk met een op feiten
gebaseerde tekst over de ontwikkelingen in de ruim 100 plaatselijke gemeenten in de drie noor-

Huis van de Vrijmaking. 75
jaar Gereformeerd-Vrijgemaakt leven in beeld en
woord. George Harinck.
Uitg. De Vuurbaak, Amersfoort
2019 Prijs € 25
Een gebonden uitgave ter gelegenheid van 75 jaar Vrijmaking.
In woord en beeld wordt het
ontstaan en de verdere ontwikkeling van de Vrijgemaakte kerken in Nederland weergegeven.
Duidelijk wordt dat deze kerken
niet zijn gebleven wat zij waren.
Afsplitsingen, maar ook nieuwe
theologische ontwikkelingen hebben hun invloed doen gelden. Al
met al biedt dit boek een mooi
tijdsbeeld. Via afzonderlijke

Dus, zeg het maar. De vraag van
het begin: Wat heeft Jezus wel of
niet gezegd?
Wordt vervolgd

Agenda
Zaterdag 8 februari
Studiedag voor kerkleiders, ouderlingen etc. met Ben Tiggelaar, 10.00
- 13.30 uur, Almere, Wegwijzer,
Missiecentrum, Makassarweg 80,
gratis (inclusief lunch)
Zaterdag 8 februari
Wandeling en viering klooster Diepenveen, 10.15 uur wandeling, vanaf
12.00 uur viering,
Diepenheim, Nieuw Sion, Vulikerweg 6, gratis
Zondag 9 februari
Wandeltocht ‘Het verstoorde
leven’, 13.00 uur, Deventer, start
Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, € 5, reserveren niet nodig
Zondag 9 februari
Warming Up ‘Van dope naar doop’
met Michael Goossen, 16.45 uur,
Wierden, Dorpskerk (Hebron),
Burg. v.d. Bergplein 3, gratis
Dinsdag 11 februari
Symposium Samen leidinggeven
aan verandering, 10.00 - 15.15 uur,
Amsterdam, Boelelaan 1105,
€ 95, opgeven:
www.aanmelder.nl/113693
Dinsdag 11 en 25 februari
Leerhuis, 19.30 - 21.30 uur, Deventer, Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, € 7
Dinsdag 11 februari
Seminar ds. Henk Poot: Jezus,
Jozef en Israël, Emmen, de Kapel,
Kapelstraat 63, 20.00 uur, info:
cvi.nl
Donderdag 13 februari
Lezing ds. Jaap de vreugd: Jeruzalem, de stad van de grote Koning,
Steenwijk, De Klincke, Kerkstraat 16, 20.00 uur, info: cvi.nl

De woorden van Jezus hebben een bepaalde vreemdheid, moeilijkheid, weerbarstigheid

boeken
delijke provincies die voor de
Vrijmaking kozen. Een gedeelte
waar de lezer het eerst naar zal
grijpen, althans zo ging het mij.
Dit boek is zijn geld meer dan
waard. De schrijver was docent
(kerk)geschiedenis in het gereformeerd voortgezet onderwijs en
promoveerde op een proefschrift
over de biografie en theologie
van Hendrik de Cock.

kunt niet zeggen
dat de geschiedenis van het
christendom vrij van geweld is
geweest - dat is zelfs een understatement. Ondanks de woorden
van haar Heer, hebben vele christenen in naam hun zegen gegeven
aan het geweld, aan de wapens
en de wapenwedloop, aan het
demoniseren van de vijand in
plaats van hem lief te hebben. En
dat gebeurt tot op de dag van
vandaag.
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thema’s maken we in vogelvlucht
kennis met het vrijgemaakte
leven.
Oldenbarnevelt. De laatste reis van de landsadvocaat. Jan Weening. Uitg.
Sterck&DeVreese, Gorredijk
2019 Prijs € 20
13 mei 1619 werd landsadvocaat
Johan van Oldenbarnevelt op het
Binnenhof onthoofd. Zijn lichaam
wordt tegen de wil van de familie
weggestopt in de grafkelder van
de Hofkapel. Tien jaar later gaat
Cornelis van der Mijle, schoonzoon van Oldenbarnevelt, op
weg om de stoffelijke resten in
het geheim over te brengen naar
het landgoed Stoutenburg bij
Amersfoort, waar de weduwe
van Oldenbarnevelt zich heeft
teruggetrokken. Een hachelijke
onderneming. De schrijver verweeft historische feiten met fictie. Het maakt het lezen van dit
boek boeiend. Een stuk vaderlandse geschiedenis komt tot
leven. Zeer aanbevolen. De vraag
waar Oldenbarnevelt begraven
ligt blijft actueel.

Donderdag 13 februari
Seminar ds. Oscar Lohuis:
Zegen door Israël, Lelystad,
Max het Musje, Groene Velden 83,
20.00 uur, info: cvi.nl
Vrijdag 14 februari
Buffet met vluchtelingen, 18.15 uur,
Genemuiden, Hervormd
Centrum, Stuivenbergstraat 51
Zaterdag 15 februari
Lezing ‘Het mensbeeld van de
Tora’, 10.30 - 12.00 uur, Hengelo
Remonstrantse kerk, € 10
Dinsdag 18 februari
Cursus ‘De 7 wonderen van het
kruis’, 19.30 uur, (4e van 7 avonden)
o.l.v. Tineke van Streun, Zwartsluis, De Poort, Het Singel 16,
info: leerhuiszwartewaterland.nl
Woensdag 19 februari
Thema-avond ‘Zijn wij ons brein?’
Hellendoorn, 20.00 uur, Hellendoorn, Leerkamer, hoek Jac.
Kapteijnstr. / Zuid Esweg

Donderdag 20 februari
Zoeklicht on Tour: ‘Hem blijven
verwachten’ met ds. Theo Niemeijer en zangeres Joke Buis, 20.00 uur
(inloop 19.15 uur), Emmeloord,
De Fontein, Wilgenlaan 4, toegang
gratis, info: zoeklicht.nl/100jaar

Informatie voor de agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
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Muziekagenda
Zaterdag 8 februari
Muzikaal inspiratie-event Lift it
up, 10.00 - 16.30 uur, Kampen,
Quintus, Vloeddijk 18, € 25 (incl.
lunch)
Zaterdag 8 februari
Concert Amsterdam Klezmer
Band, 19.30 uur, Zwolle, Hedon,
Burg. Drijbersingel 7, € 17,
eventsforchrist.nl
Zaterdag 8 februari
Zangavond naar de Zondag met
‘De Zeeklank’, 19.00 uur (kerk
open 18.30 uur), Staphorst, De
Bron, Churchilllaan 2, € 5 (t/m 12
jaar gratis)
Zondag 9 februari
Praise & Preach met Dave van
Room en ds. Lieuwejan van Dalen,
19.00 uur, Hoogeveen, collecte
Dinsdag 11 februari
Muziektheatervoorstelling: ‘Mijn
Zwervend Hart’, 20.00 uur,
Emmen, Grote Kerk, € 6
Zondag 16 februari
Concert muziekvereniging
Jeduthun, 14.30 uur, Oldemarkt,
Nederlands Hervormde kerk
Vrijdag 21 februari
Benefietconcert Gerald Troost
en Emma Julia, 19.00 uur (inloop
18.30 uur), Dorpskerk, Wierden,
€ 10 (t/m 12 jaar € 7,50)
Zaterdag 22 februari
‘Van Bach tot Rieu’, 15.00 uur,
Lemelerveld, WHZ-hal,
Grensweg 17, € 16 (t/m 12 jaar
gratis) www.huetink-royalmusic.nl
Zondag 23 februari
Gospelgroep Living Lord Singers
in Stap-In-dienst, 10.00 uur,
Coevorden, PKN-kerk
Zondag 23 februari
Zingend vanuit de Grote Kerk,
19.00 uur, Steenwijk, Grote of
Sint-Clemenskerk, Kerkstraat 16
Zaterdag 29 februari
Orgelconcert met Minne
Veldman, 16.00 uur (deur open
15.30 uur), Hasselt, Ichthuskerk,
Kastanjelaan 1, gratis (collecte)
Zaterdag 29 februari
Oratorium ‘Israël in Egypt’,
20.00 uur (kerk open 19.15 uur),
Steenwijk, Grote Kerk, € 25
(tot 15 jr. gratis)
Zaterdag 7 maart
Worship and Brass Night met
Sharon Kips, Nieuw Buinen,
Baptistengemeente, Dwarsdiep 9,
20.00 uur, € 15, info/tickets:
eventsforchridst.nl
Vrijdag 20 maart
InSalvation-Exodus Tour, 19.30
uur, Almelo, Pinkstergemeente
de Banier, Hofkampstraat 169,
€ 3,50, info/tickets:
eventsforchrist.nl
Zondag 22 maart
InSalvation-Exodus Tour, 19.30 uur,
Urk, Volle Evangeliegemeente De
Morgenster, Rotholm 20, € 3,50,
info/tickets: eventsforchrist.nl

Informatie voor de muziekagenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Derde 40-dagenkalender

Elke dag overdenking over geld
De derde 40-dagenkalender
op rij, met daarin een nieuwe serie overdenkingen over
‘geld als middel voor zinvol
leven’, verschijnt binnenkort
en is gratis aan te vragen bij
de initiatiefnemers
DOOR GABRIËL FINANCIËLE
BESCHERMING EN STICHTING ENCOUR.

Een 40-dagenkalender rond de
thematiek van geld, dat was iets
nieuws twee jaar terug. Toen
de kalender werd geïntroduceerd bleek deze in een enorme
behoefte te voorzien.
Betere samenleving
Dit jaar zijn er nieuwe schrijvers bij gekomen, zoals Andries
Knevel, Joop Gankema, Paul van
der Laan, Fokke Kooistra, Connie Karsten, Leo de Vos en Peter
Briscoe. In de overdenkingen
worden de volgende thema’s
behandeld: Gerechtigheid, God
liefhebben boven alles, Je naaste
liefhebben als jezelf, Barmhartigheid, De vroege kerk en
bezit, Opkomen voor het zwakke
en Liefhebben als Jezus.
In de afgelopen twee jaar zijn al
diverse thema’s rond het onderwerp geld en bezit behandeld.
Hoe kan geld bijdragen aan een
vervuld leven en vooral hoe kunnen wij persoonlijk bijdragen aan
een betere samenleving, daarover

gaat het in de nieuwe serie. De
Bijbel leert ons daar verrassend
veel over.
De 40-dagenkalender biedt voor
elke dag in de periode van woensdag 26 februari tot met zaterdag
11 april (Stille Zaterdag) een overdenking die bestaat uit een Bijbeltekst, een verhaal ‘uit het leven’,
een uitspraak en een uitdaging.
Positieve reacties
In 2018 werd de 40-dagenkalender voor het eerst uitgegeven
door Gabriël en Encour. “We
waren overweldigd door de vele
positieve reacties die we kregen
van onze klanten”, zegt Gabriëldirecteur Natasja Naron. “Ook
de tweede serie in 2019 is
heel goed ontvangen.
Daarom hebben
we ook dit
jaar besloten om de

40-dagenkalender uit te geven”.
“In deze 40-dagentijd willen we
elkaar stimuleren om stil te staan
bij onze relatie tussen geld en
geloof”, zegt Encour-directeur Bert
den Hertog. “Gek genoeg is dit een
ondergeschoven kindje terwijl we
dagelijks met ons geld bezig zijn.
Met deze kalender willen we leren
wat de Bijbel zegt over geld.”
Goede doelen
De medewerkers van Gabriël
verlenen bewust hun financiële
advieswerk vanuit een christelijke
identiteit. Gabriël wil haar klanten
graag uitdagen om te leven vanuit
‘genoeg’ en

geeft jaarlijks alle winst van het
bedrijf weg aan een groot aantal
christelijke goede doelen. Stichting Encour wil mensen helpen
om Bijbelse principes van omgaan
met geld te ontdekken, toe te passen en door te geven aan anderen.
Samen hopen zij met dit project
veel mensen te inspireren.
De 40-dagenkalender is gratis beschikbaar en kan worden
aangevraagd op de website van
Gabriël, www.gabrielfb.nl/40dagentijd

God liefhebben boven alles?

Winterlezing over Kracht van compassie
De winterlezing van de cursus Theologische Vorming
Gemeenteleden (TVG) te
Assen vindt plaats op dinsdagmorgen 25 februari

Tibetaanse monniken in
een klooster in India.
De Dalai Lama is het
hoofd van deze monniken.

Het thema van de TGV lezing zal
zijn: ‘De kracht van compassie’.
Het gaat daarbij hoofdzakelijk
over het Tibetaans boeddhisme
zoals van haar spirituele leider
Tenzin Gyatso, Zijne Heiligheid
de Veertiende Dalai Lama. ‘Dit is
dan mijn ware religie, mijn eenvoudig geloof. Er is geen tempel,
moskee of kerk; geen complexe
filosofie, doctrine of dogma. Ons
eigen hart, onze eigen geest is de
tempel’. En: ‘Mijn religie is vriendelijkheid’. Het leven en werk van
de Dalai Lama ademt de geest van
liefde en verzoening. Zo stelt hij
simpelweg dat oorlog uit de tijd is.
Drs. Rinus van Warven (1956) is
Gemeenteleden en belangstelop 25 februari gastspreker. Hij
studeerde theologie met een spe- lenden zijn van harte welkom. De
lezing met daarna een discussie
cialisatie cultuurfilosofie en masstart om tien uur.
sacommunicatie.
Rond de klok van
Na zijn studie
HET LEVEN EN WERK VAN DE DALAI
twaalven wordt
is hij werkzaam
LAMA ADEMT DE GEEST VAN LIEFDE
deze morgen
geweest voor tal
EN VERZOENING. ZO STELT HIJ
afgesloten.
van organisaties
SIMPELWEG DAT OORLOG UIT DE
op het gebied
TIJD IS.
van zingeving en
spiritualiteit. Duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking en het
Dinsdag 25 februari, 10.00 uur (9.30 uur inloop met
raakvlak tussen media en cultuur
kofﬁe en thee), Assen, Markehuus, Scharmbarg 35
hebben zijn speciale belangstelling.

Markehuus,
Scharmbarg 35,
Assen

De cursus Theologische vorming en verdieping gemeenteleden is een driejarige cursus, die jaarlijks vijf hoofdvakken omvat, zoals de Bijbelvakken OT en NT/Kerkgeschiedenis/ Geloofsvragen en Zingevingsvragen (Ethiek)/Praktijkvakken. Daarnaast
zijn komen ook een een aantal andere vakken aan bod in deze drie jaren zoals
Jodendom, Kerkmuziek, Kerk en kunst, christelijke spiritualiteit, Filosoﬁe en Wereldgodsdiensten. De inhoud is uitnodigend maar vooral oecumenisch van aard. Verrassend, verfrissend en verrijkend!
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Kerkdienst
Zondag 9 februari is er geen
dienst.
16 februari: Ds. D.J.H. Wolse,
dan zal het Heilig Avondmaal
gevierd worden
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. In het
bijzonder mw. H. de Boer-Eker,
die sinds enige tijd in Zonnekamp, Steenwijk verblijft. In de
dienst van 2 februari werd mw.
De Wit vriendelijk toegesproken door dhr. De Wit, preses
van de kerkenraad, vanwege het
feit dat zij 25 jaar kosteres is. Ze
ontving bloemen en na de dienst
kon men haar feliciteren en was
er koffie en thee met iets lekkers.
Overweging
1 Petrus 4: 14. Als u gehoond
wordt omdat u de naam van
Christus draagt, prijs u dan
gelukkig, want dat betekent dat
de Geest van God in al zijn luister op u rust. Gehoond worden,
dat vóel je, dat komt aan. Die
geamuseerde minachting in de
groep als je zegt dat het geloof
in Jezus Christus de leidraad
van je leven is. Je kunt duidelijk merken wat er ge-dacht
wordt: nou ja, iedere gek heeft
z’n gebrek. Het kan zijn dat je
vanaf dat moment meer moeite
moet doen om serieus genomen
te worden. Dat jouw inzet of
inbreng voor bepaalde dingen
niet meer gevraagd wordt. Want
ja, jij bent een alien, jij komt van
een andere planeet. Nou, wees
daar maar blij om! Jij behoort
niet aan de dolgedraaide wereld
die van het paradijs af tuimelt,
elke dag een stukje verder. Jij
bent een nieuwe schepping. Jij
maakt deel uit van de wereld die
sinds Jezus Christus opnieuw
naar God toe draait, elke dag
een stukje dichter. Prijs je gelukkig, jij hebt de toekomst! (Joke
Verweerd uit Toeval bestaat
niet)
Protestantse kerkbouw (info
PKN)
Het grootste deel van Nederland ging tussen 1572 en 1594
over tot de Reformatie. De
“Gereformeerden” – zo heetten
de protestanten toen – verwijderden alles wat katholiek was
en namen de kerken voor hun
erediensten in gebruik. Bijna
JUBILEUMCONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

overal waren voldoende kerken
aanwezig. Pas na verloop van
tijd bouwden de prostestanten
ook zelf kerken, bijvoorbeeld
in nieuwe steden of wijken of
omdat de oude kerk bouwvallig was geworden. (Ook de kerk
in Blokzijl b.v. is zo’n kerk die
in 1609 voor de protestanten
is gebouwd). Van een typisch
protestantse bouwkunst was
nauwelijks sprake. Zo heeft
de Amsterdamse Westerkerk,
ontworpen in 1630 door Hendrick de Keyser, een traditionele
rechthoekige plattegrond. In de
zeventiende en achttiende eeuw
kregen veel protestantse kerken
een centrale opzet. Deze bouwvorm was bij uitstek geschikt
voor de protestantse eredienst,
met een gemeente die zich rond
de preekstoel of kansel schaarde. Fraaie protestantse kruiskerken – dat wil zeggen met de
plattegrond van een gelijkarmig
kruis – werden onder meer
gebouwd in Coevorden (1645)
en Groningen (1665). De negentiende eeuw
stond vooral in het teken van de
neo-stijlen. Daarvan zijn neoclassicisme en de neo-gothiek
de belangrijkste. Het expressionisme kwam in de kerkbouw
tot uitdrukking in de Amsterdamse School van de jaren 20
en 30 van de vorige eeuw. Kenmerkend voor deze stijlen zijn
de gereformeerde kerken van
Boeyinga en Reitsma. Ze hebben o.a. deco-raties in baksteen.
Vanaf de jaren zestig gingen
architecten op zoek naar een
kerkgebouw dat meer aansloot
bij de om-geving. Een toegankelijk gebouw op menselijke maat
was hun streven. Daarbij moest
de kerkzaal door de week voor
andere doeleinden gebruikt kunnen worden.
Trio Sunshine cleaners –
Silent voices
De naam van het Zeeuwse trio
is ontleend aan de film “Sunshine Cleaning”. Daarin beginnen
twee zussen een gelijknamig
schoonmaakbedrijfje, dat is
gespecialiseerd in het opruimen
van plaatsen delict en andere
onheilsplekken
Het repertoire bestaat dan ook
uit murderballads, crimesongs,
en liedjes over eenzaamheid
en menselijk onvermogen in
het algemeen. Toen kreeg Sjef
Hermans (zang en gitaar) de
gedichten van Bonhoeffer onder
ogen en hij begon koortsachtig
te schrijven en te componeren.
Zo ontstond de cd Silent voices,
prisonsongs geïnspireerd door
de poëzie van Bonhoeffer. De
gevangenis is bekend werkterrein voor de band, deze gevangene betekende een ontdekking!
In de stijl van de singer/songwriters, met invloeden van gospel
en blues, waarmee Bonhoeffer
intensief kennismaakte in Amerika. Sunshine Cleaners bestaat
verder uit Jacqueline Heijmans
(zang) en Geert de Heer (dobro
(bepaald soort gitaar) en mandoline) met medewerking van gastmuzikanten. De cd is voorzien
van een boekje met songteksten
en Nederlandse vertaling. De
band verzorgt optredens in heel
Nederland met Silent Voices en
aanverwante songs. De cd kost
€ 10,-+ portokosten. Bestellen:
bonhoeffer75@kpnmail of Jaap
van Oort, Kamille 44, 4102 HW
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Culemborg.
Het concert van Roon Staal,
dat gehouden zou worden op
14 februari in Blankenham gaat
helaas wegens ziekte niet door.
Citaat: Bidden verandert de
wereld niet, maar bidden verandert
de mens en de mens verandert
de wereld. (Albert Einstein, 18791955, Amerikaans geleerde van
Duitse afkomst en een van de
grootste natuur- en wiskundigen
van de 20e eeuw. Ook de geniale grondlegger van de relativiteitstheorie.
Namens de Protestantse
gemeente Blankenham,
C.A. Appelo-de Ruiter

Blokzijl

P R OT. G E M .

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 9 febr. 10.00u Ds
J.Vonk, Grote Kerk Blokzijl
(Wielewaal is niet beschikbaar).
Organist: Jaco Floor. Collecte:
1e diaconie, 2e eigen kerk, 3e
catechese en educatie*
Komende zondag is de dienst
in de grote kerk, met als voorganger dominee Jelle Vonk en
dhr Jaco Floor zal ons begeleiden op het orgel. 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.
Overleden
Dhr Tinus Snijder, Noorderkade
12 is op 30 januari 2020 in de
leeftijd van 97 jaar overleden. In
deze dienst wordt hij herdacht.
Pastoraat
Mw Antje Hoolsema, G. Luchesenstraat 6, Scheerwolde is
overgeplaatst van het Isala ziekenhuis Meppel, naar de zonnekamp, oyershoeve 1, Steenwijk
voor verdere revalidatie.
Mw Marie Dijkman-van de
Sluis,noorderkade 23,Bl`zijl is
bezig met 40 behandelingen
hyperbare zuurstoftherapie. Wij
wensen haar en haar gezin veel
sterkte toe!
Mw. Marrie de Graaf – Meyer,
Marknesserweg 7, revalideert in
Zonnekamp (kamer 111) Oyershoeve 1 te Steenwijk.
Wij denken ook aan anderen,
die onder behandeling of herstellende zijn van medische
ingrepen.
Op U alleen. mijn licht, mijn
kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en
nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep ,uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de
dood.

Mijn vaste rots ,mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
Lied 939:1
Verjaardag en jubilea
Voor jong en oud (en daar tussenin) die de komende week
jarig zijn of een jubileum te vieren hebben: van harte gefeliciteerd.
Wat gebeurde er de afgelopen week?
Zondag 2 februari was de
‘school & kerk’ dienst in de
Grote Kerk met als voorganger
dominee Jelle Vonk. En er was
de ‘inzameling voor de voedselbank’ in Steenwijkerland.
Dinsdag 4 februari om 9.00 uur
Consistorie: Bijeenkomst Werkgemeenschap Predikanten en
kerkelijk werkers. En om 20.15u
de ploats. bijeenkomst in het
kader van 350 jaar stad Blokzijl.
Woensdag 5 februari 19. 30 uur
consistorie: Vergadering Moderamen. Donderdag 30 jan. redactieoverleg voor Onderweg-febr.
Pastoraat en diaconaat: Er was
op velerlei manier aandacht voor
elkaar: bloemen, een kaartje,
telefoontje, appje, een praatje
op de hoek en bezoekjes.
Lectoren gezocht!
Op mijn oproep voor lectoren
hebben zich al een paar mensen gemeld. Maar het zou heel
fijn zijn als nog meer mensen
zich aanmelden. Als gemeente
komen we zondags bij elkaar.
Als gemeente vieren we samen.
Het is dan ook nog mooier om
dat als gemeente in de feestelijke eredienst tot uitdrukking te
brengen!
Collecte Diaconie 2 februari
2020: inzamelingsactie voedselbank
Op dit moment maken ongeveer
125 gezinnen in Steenwijkerland
gebruik van de Voedselbank.
2 februari a.s. houden we weer
een inzamelingsactie van levensmiddelen. De collecte voor
de Diaconie komt daarmee te
vervallen; u kunt uw gift dan
‘omzetten’ in levensmiddelen. Er
is op dit moment vooral behoefte aan: allesreiniger, afwasmiddel, schuurmiddel, shampoo,
doucheschuim en lang houdbare
producten. U kunt uw gift bij
binnenkomst achter in de kerk in
een grote bak leggen.
Wilt u in plaats van voedsel een
financiële gift geven, dat kan
ook. Er staat ook een collecte
doosje waar u uw gift in kunt
doen. De opbrengst hiervan zal
ook naar de Voedselbank gaan.
We hopen dat we veel spullen
aan de Voedselbank Steenwijkerland kunnen overhandigen!
Ook kunt u een gift overmaken
op de rekening van de diaconie
voor de voedselbank.
Rek.no. is: NL 50 RABO 0322
0480 79
Actie Kerkbalans
De jaarlijkse actie Kerkbalans is
van start gegaan. Het thema is
ook dit jaar ‘Geef voor je Kerk’.
Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is?
Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden
REGIONALE
JEUGDBIJEENKOMST?
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om een financiële bijdrage over
te maken. In de afgelopen week
is ook bij u de brief voor Kerkbalans bezorgd. Doet u weer
mee?
Kerk daar sta je
Met je open deuren
Wagenwijd
Voor wie trouwen, dopen, vieren,
rouwen
Voor wie maar wil
Luisteren naar een woord dat verheft
Naar een beduidend verhaal
Van een naaste om een praatje
verlegen
Kerk blijf daar staan
Ik geef om de plek die je mij biedt
Dankzij uw bijdrage kan de
Protestante Gemeente Blokzijl
Scheerwolde voortbestaan! De
actie Kerkbalans 2020 loopt van
zaterdag 18 januari t/m zaterdag 1 februari 2020. Maandag 3
februari komen de ‘lopers’ de
opgehaalde antwoordenveloppen inleveren. Zondag 9 februari
zal het (voorlopige) resultaat
bekend worden gemaakt.
Hopende dat wij ook dit jaar op
uw bijdrage mogen rekenen. Met
vriendelijke groet, College van
kerkrentmeesters
Agenda
Zondag 09 febr. dienst om
10.00u in de Grote Kerk en dit
keer niet in de wielewaal. En
ook om 10.00u jeugdkerk in de
waaier.
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 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 7 februari dhr J. Bakker, 80 jaar, Koningin Julianaweg 80 Scheerwolde,
op 11 februari dhr C. Schreuder,
77 jaar, Kuinderdijk 7 Baarlo, op
13 februari mw A van der LindeTimmerman, 76 jaar, Duinweg 3,
Blokzijl eveneens op 13 februari
mw G. E. Koning-Panjer, 76 jaar,
Schoolstraat 13 Scheerwolde,
Op 15 februari dhr J. Doeven,
88 jaar, Boffersweidje 22 Blokzijl, op 18 februari dhr R van
Benthem, 86 jaar, Kuinderstr. 16
Blokzijl, en op 22 februari mw
T. Winter-Vries, 78 jaar, ZuiderLees verder op pagina 12
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polderweg 19, Blokzijl en op 27
februari dhr J. Menger, 85 jaar,
Boffersweidje 26 Blokzijl. U,
allen van harte gefeliciteerd en
een fijne verjaardag gewenst.
Jubilea. Wij feliciteren van
harte Op 7 febr. het echtpaar
H. Kloek, Uiterdijkenweg 62b,
Marknesse met hun 45jarig jubileum. Op 20 febr het echtpaar
M.Koopmans, Domineeswal 2,
Blokzijl met hun 45 jarig jubileum.
Dat je de weg mag gaan, die je
goed doet, dat je opstaat wanneer
je valt, dat je mens mag worden in
God’s ogen en in die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt, dat
je gaat in het Licht en de wind je
omgeeft. Dat je de vruchten van
je leven proeft en je weg gaat in
vrede.
Gift voor de bezoekdienst van
€10. Hiervoor heel hartelijk
dank. Namens de Bezoekdienst
Marie Dijkman-van der Sluis.
Facebook
Wordt vriend op facebook van
de kerk Blokzijl- Scheerwolde
en we delen met u en jou de bijzondere activiteiten, die er zijn
in en om de kerk!
Kopij eerstvolgende nummer
voor het nummer dat vrijdags
uitkomt: kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar
Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

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 9 februari gaat
onze eigen predikant A.C.J.
van Waard - Pieterse voor. De
organist is de heer A. Nijmeijer en mevrouw M. Kruider is
de dienstdoende ouderling. In
deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal en we doen dit
in een lopende vorm. De uitgangscollecte is bestemd voor
het jeugdwerk. Tijdens de dienst
zal er oppas aanwezig zijn voor
de kleintjes. Kerkvervoer: Hans
Spitzen, tel. 360322.
Snertactie
Op zaterdag 7 maart gaat een
groep mensen langs de deuren
met snert, bonensoep en rookworst. De activiteitencommissie
zal volgende week weer de vrijwilligers benaderen of zij kunnen
helpen met de verkoop. Ook
kunt U de soep of worsten afhalen in het Protestants Centrum
tussen 9.30 en 12 uur. Ook mag
U zich melden bij Minie Miggels
of Minie Kruider.
Veertigdagentijdkalender
Het is nog niet zover, maar
voordat we het weten komt de
veertigdagentijd al snel naderbij.
Het begint op Aswoensdag, de
26e februari. Het thema is: “Sta
op”. Het is een tijd van bezin-
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ning. We leven toe naar Pasen,
het feest van de opstanding van
Jezus. Jezus zei “Sta op!“ tegen
zieken en mensen die lijden
onder onrecht. Hij riep zelfs
doden tot leven. En Hij gaf zijn
eigen leven voor ons als ultieme
daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. De
inhoud van de kalender roept u
op om op te staan en in beweging te komen voor anderen.
Voor iedere dag vindt u een Bijbeltekst passend bij een thema,
een vraag om over na te denken
of juist een oproep om zelf aan
de slag te gaan., afgewisseld met
een gedicht, lied of quote. Aankomende zondag ligt de kalender
achter in de kerk ter inzage met
een intekenlijst. De kosten zijn 1
euro. Afgelopen zondag tijdens
het koffiedrinken hebben zich al
enkelen opgegeven. Ook kunt u
mij (Marjolein Petter) altijd even
bellen, tel.nr: 361718
Wel en Wee
Ook deze week zijn er nog
steeds veel mensen uit onze
gemeente die ernstig ziek zijn.
Ook zijn wij dankbaar voor het
herstel van enkele gemeenteleden. Tevens wensen we de mensen die het moeilijk hebben door
eenzaamheid of andere problemen in deze trieste dagen met
het regenachtig weer het beste
en we roepen elkaar op om oog
voor de ander te hebben; een
bezoekje of een telefoontje kan
vaak de ander weer wat opbeuren. Voor u allen een bemoedigde groet en Gods zegen en
kracht gewenst.
Een mooie bemoediging van
Roelof Tichelaar
Je eigen pad gaan
Ieder mens is geroepen zijn of
haar pad te gaan. Maar dan moet
ie eerst dat pad vinden. Welke
aanwijzingen herken je in je
leven? Luister je naar de signalen
die langs geestelijke weg tot je
komen? Sta je überhaupt open
voor deze geestelijke leiding of
heb je vanuit je eigen denken je
koers al bepaald? En heb je ook
de moed om de stappen te zetten die nodig zijn om je pad te
volgen? Of luister je liever naar
de wereld en volg je de weg
die anderen van je verlangen
te gaan? Ben je bereid de oude
maatstaf van wat “normaal”
gevonden wordt, achter te laten
om het nieuwe pad te kunnen
gaan? Want de nieuwe mens is
de door Christus verloste mens
die van binnenuit geleid wordt
door Gods Geest. En Gods
Geest waait wanneer en waarheen Hij wil. Dat wordt niet
door de mens bepaald en niet
door de tijdgeest waarin je leeft.
Daarom gaat God een unieke
weg met jou. Leer je innerlijk af
te stemmen door naar je gevoel
in je hart te luisteren, wat daar
door Gods Geest uitgestraald
wordt, woordeloos meestal. In
de stilte kun je voelen, maar kun
je ook de moed en kracht vinden on deze unieke weg samen
met God te gaan. Want jij hebt
recht op die weg, omdat je verlost bent en omdat God wil dat
jij authentiek bent, ten diepste

jezelf kunt zijn.
Zo komen ook je unieke talenten aan het licht en kun je
vrucht dragen. Als je eenmaal dit
pad gevonden hebt, neem dan
ook de snoeischaar ter hand en
begin de zaken weg te knippen
die jou pad blokkeren. Soms kan
dat subtiel, andere keren moet
dit rigoureus. Maar laat je ook
in het snoeien leiden door God,
want Hij kent de weg als geen
ander. Op Hem kun je vertrouwen. Als je in jezelf de bereidheid hebt gevonden deze weg
te gaan , dan zal God je blijven
bijstaan. Heb vertrouwen; vertrouw op Hem.
Een hartelijke groet van
Minie Kruider

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

De bloemen uit de dienst van
2 februari zijn met een hartelijke groet van de gemeente naar
Fam. v. Drie. Gegaan.
Kerkdiensten in 2020 Kuinre. Met ingang van 1 januari
2020 is er in Kuinre elke week
dienst om 10.00 uur. Van harte
welkom.
Zondag 9 februari zal Ds. C.P.
Meijer uit Zwolle voorgaan, in
deze dienst is de viering van het
Heilig Avondmaal.
Zondag 16 Februari gaat
ds. M. Jongsma-Visserman uit
Emmeloord voor.
Zondag 23 februari is er een
dienst zijn met medewerking
van koor Jubilee. Na deze dienst
bent u van harte uitgenodigd om
een kopje koffie/thee mee te
drinken.
Het verhaal van drie bomen,
drie dromen.
In de Protestantse kerk te Kuinre wordt een dienst gehouden
over drie bomen die dromen
over de toekomst. Over wat ze
later als ze grote bomen zijn,
willen worden. Wilt u weten
of hun dromen uitkomen, wees
er dan bij op: 23 febr. 2020,
aanvang 10.00 uur. Het verhaal
wordt afgewisseld met liederen
van het koor Jubilee, o.l.v. Henk
Boeve. U wordt allen van harte
uitgenodigd!
Als kerkenraad willen wij u vragen als er ziekte is of behoefte
aan een gesprek contact op
te nemen met de scriba of de
ouderling. Wij zijn graag op de
hoogte.
Met een vriendelijke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.
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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 9 februari
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Organist: Jannes Lopers
Ophaaldienst: dhr.H. Wubs
Bloemendienst: fam.
G.Wink
Deurcollecte: Catechese en Educatie
Lezingen: Jesaja 43:9-12 en
Matteüs 5:13-16 (licht der
wereld) We lezen een paradoxale opdracht: ‘wees het zout
der aarde, wees het licht der
wereld’, en dan staat er ook:
‘maar als het zout zijn smaak
verliest, hoe kan het dan weer
zout gemaakt worden’? Medelijden met de chemicus onder
het gehoor is hier wel op z’n
plaats. Hoe kan zout nu ophouden zout te zijn? Of het andere
verwarrende bijna absurde voorbeeld: hoe kan een licht onder
de korenmaat nog schijnen? Is
wat Jezus letterlijk zegt ook wat
Hij bedoelt? Moeten we er zo
hier en daar een smiley tussen
denken, toegeven dat hij ons op
het verkeerde been zet? Zout
is zout, toch? Natuurlijk ben je
dan het zout van de aarde, als
je 7 eenmaal dat woord hebt
gehoord en ontvangen. Of
wordt dat lastig, of is het beeldspraak, of heeft het een dubbele
bodem? Jezus probeert mensen te verbinden, ook door zijn
manier van spreken
Verbinden doen we deze dienst
ook door het vieren van de
maaltijd van de Heer, waarbij u
en jullie van harte welkom zijn.
Uitgangscollecte
Catechese en Educatie. Relevant en modern trainingsaanbod. Voor mensen die een taak
of ambt uitoefenen in de kerk
is het waardevol om te blijven
leren, om verder te groeien in
hun rol. De Academie van de
Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)
nieuw startende ambtsdragers
een ‘blended training’ Nieuwe
Ambtsdragers doen. Zij krijgen
de theorie aangereikt in een
interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing
en verdieping van de theorie
volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van
getraind worden werkt en in een
behoefte voorziet. De Academie
van de Protestantse Kerk wil
graag meer trainingen op deze
manier vormgeven. Met deze
collecte draagt u hieraan bij.
Verkiezing ambtsdrager
Door de kerkenraad wordt
Harry ten Wolde als nieuwe
diaken voorgedragen. Mochten
er bezwaren zijn tegen deze
voorgenomen benoeming, dan
kan een bezwaar schriftelijk en
ondertekend binnen tien dagen

gezonden worden aan de scriba
van de kerkenraad, dhr. Gerrit
Dekker.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van
afgelopen zondag zijn met een
hartelijke groet en een bemoediging gebracht bij dhr. A. Schokker aan de Conincksweg.
Opbrengst collecten oecumenische dienst
De collectes in de oecumenische
dienst op zondag 19 januari in
Steenwijk zijn geteld. De 1e collecte voor Nobody’s Child heeft
€624,00 opgebracht en de 2e
collecte voor de Raad van Kerken €348,00.
Brexit
Op 31 januari, de dag waarop
Brexit een feit is geworden,
weten wij onze verbonden met
onze broeders en zusters in het
Verenigd Koninkrijk. Zij schreven een brief aan de kerken in
Europa, waarin zij als kerken
hun verbondenheid met Europa
benadrukken, vergezeld met
gebeden.
We staan stil bij deze Brexit dag.
Hoe we ons ook voelen over
vandaag,
Als mensen die rouwen of juist
samen vieren.
Eén volk,
Onvoorwaardelijk, vrij en gelijkwaardig geliefd,
door de ene wijze alziende God.
Laten we voorzichtig omgaan met
deze dag.
Onszelf toestemming geven om te
vertrekken,
zonder opgetogenheid of wanhoop.
Vastberaden om onze naaste lief te
hebben,
de zwakken te ondersteunen en de
vreemdeling welkom te heten.
Heer van ons leven,
Laat uw dienaren in vrede vertrekken
En leven volgens uw Heilige Wet.
Amen.
Bedankt
Ik wil graag iedereen bedanken
die mij bezocht heeft of een
kaartje gestuurd tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en in
Reggersoord. Heel erg bedankt,
het is heel fijn dat ik zoveel
mocht ontvangen van zoveel
mensen. Na 6 weken in Reggersoord ben ik afgelopen zaterdag
weer thuis gekomen. Vriendelijke groet, Roeli Boer –Westerbeek.
Verjaardagsfonds
De busjes voor het Verjaardagsfonds zijn weer geleegd en wel
op donderdag 23 januari.
In 2019 werden de volgende
bedragen opgehaald door de
dames Ittie Stegink €45,65; Jannie Flobbe €91,43; Gé Otten
€23,60; Geke Gaal €49,00;
Rinnie Daan €24,50; Gea Klaster €27,00; Fokie ten Wolde
€65,00; Jannie Martens €87,00;
Lies Schipper €41,80 en Roelien
Flobbe €78,90. Opgeteld een
bedrag van €533,88.
Lopers en gevers ook deze keer
weer hartelijk dank.
Bovengenoemde personen
(behalve Jannie Flobbe en Rinnie
Daan) zullen ook dit jaar weer
bij u komen om u te feliciteren
namens onze kerk. Fijn dat jullie dit weer willen gaan doen.
Bedankt!!
Lees verder op pagina 13
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De dames Jannie Flobbe en
Rinnie Daan zijn m.i.v. heden
gestopt met het lopen voor het
Verjaardagsfonds. Nogmaals
heel hartelijk bedankt voor de
vele uren/jaren die jullie hieraan hebben besteed. Zolang er
geen opvolgers voor Jannie en
Rinnie zijn zullen de jarigen in
hun wijken niet worden bezocht.
Ook zijn er nog 7 andere wijken vacant sinds januari 2018.
Door deze vacatures worden er
ruim 150 belijdende leden niet
bezocht op hun verjaardag.
Zoals u heeft kunnen lezen in
Kontakt, het Zondagsblad en op
het scherm in de kerk zijn wij op
zoek naar lopers. Helaas heeft
zich nog niemand gemeld. Lijkt
het u of jou leuk om de belijdende leden te feliciteren namens
onze kerk? Neem dan kontakt
met mij op. De opbrengst van
2019 zal gebruikt worden voor
het uitbreiden/verbeteren van
de digitale apparatuur, zoals
extra camera’s, in de kerk. Ali
Hummel, tel. 589 253.
Kerkbalans
Vorige week zijn de antwoordenveloppen van Kerkbalans
weer bij u opgehaald. Afgelopen woensdag, 5 februari, was
de telavond. Mocht uw antwoordenveloppe niet bij u zijn
opgehaald, dan kunt u deze nog
afgeven bij één van de kerkenraadsleden, of op zondag in de
kerk.
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 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.
Ten slotte,
Maak mij tot een instrument van
Uw vrede,
Laat mij liefde brengen waar haat
is,
INTERESSANTE LEZING?
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eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergeving aan mensen die zwak
zijn;
laat mij hoop geven aan wie wanhopen,
geloof aan wie twijfelen;
laat mij licht brengen waar het
duister is
en vreugde waar mensen bedroefd
zijn.
Franciscus van Assisi
Met vriendelijke groeten,
ds. Eric van Veen

Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-stad: ds. D.
Wolters, Steiger 27, 8325 HB
Vollenhove tel. 0527-239291
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-Ambt: ds.
H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 8326
AD Sint Jansklooster tel. 0527239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl
Scriba: Dhr. H. Wijermars,
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove.
tel. 0527-243860 scriba@
hervormdvollenhove.nl
Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel.
0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum
"Tilvoorde": mw. N. LasscheRemijnse, Tilvoorde: tel. 0527-241538
tilvoorde@hervormdvollenhove.nl
Koster Kapel: mw. G. van Dalen,
tel. 0527-246767 kapel@
hervormdvollenhove.nl

9 februari om 10:00 uur in
de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. D. Wolters voor te
gaan. De organist is dhr. J. Bredewout. Collectes: plaatselijk
jeugdwerk, instandhouding van
de eredienst, energiekosten. De
autodienst wordt verzorgd door
fam. J. Zandbergen, telefoon
243153. Er wordt in Tilvoorde
op de jongste kinderen van onze
gemeente gepast door: Danique Roskam en Job Kwast. Er
is een kindernevendienst voor
de kinderen van groep 1,2 en 3,
dit wordt verzorgd door Ellen
Paters en Marlot Kuiken. Er is
een kindernevendienst voor de
kinderen van groep 4,5 en 6, dit
wordt verzorgd door Agrietha
van Vulpen en Tina van Dijk.
9 februari om 14:30 uur in
de Johanneskerk, in deze
gezamenlijke jeugddienst hoopt
ds. H.J.H. Pap voor te gaan.
De autodienst wordt verzorgd
door fam. J. Zandbergen, telefoon 243153.
Agenda
7 februari 2020 om 19:00 uur,
oefenen Cantorij, Grote Kerk.
12 februari 2020 om 19:15 uur,
Vesper, Grote Kerk.
12 februari 2020 om 20:00 uur,
Kring “Geloofsopvoeding kinderen”, Voorhof.
13 februari 2020 om 20:00 uur,
Thema avond “Rituelen bij Joodse begrafenissen”, Johanneskerk.
17 februari 2020 om 10:00 uur,
Vakantiebijbelfeest, de Burght.
19 februari 2020 om 19:15 uur,
Vesper, Grote Kerk.
25 februari 2020 om 19:45 uur,
Kleine Kerkenraadsvergadering,
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26 februari 2020 om 10:00 uur,
Bijbelkring 60+, Tilvoorde.
26 februari 2020 om 19:15 uur,
Vesper, Grote Kerk.
Bij de ochtenddienst van
9 februari
Komende zondag lezen we met
elkaar Lukas 4: 16-30. We ontmoeten Jezus in de synagoge
van zijn woonplaats, Nazareth.
Deze lezing hoort bij het derde
gesprek van Focus en heeft als
thema: ‘Jezus spreekt ons aan!’
Giften
Het College van Kerkrentmeesters ontving via Else de Lange
€10 voor het orgelfonds, en via
ds. H.J.H. Pap €10 en €50 voor
de kerk. Hartelijk dank voor
deze giften.
Bloemengroet
Er zijn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van
de gemeente, bloemen gebracht
bij mw. v.d.Linde- van de Belt,
Kloosterweg 33, bij mw. Hansman- v Smirren, Schaarweg
27, bij mw Winters- Bruintjes,
Nieuw Clarenberg, bij Mw.
Rook - Zelhorst, Doeveslag 79,
bij mw. de Bruin - Rook, Wheeme 3 en bij dhr. en mw. Santbergen - Jordens, Canneveltstraat
18; zij waren 18 januari 40 jaar
getrouwd.
Thema avond: Rituele bij
Joodse begrafenissen.
Ieder geloof kent zijn eigen gerbuiken en rituelen, zo ook bij
het overlijden en tijdens begrafenissen. Zo is cremeren van
oorsporong binnen het jodendom verboden. Er zijn afspraken rondom het reinigen van
de overledene, Pastoor van de
Sman, nu met emiraat maar
voorheen pastoor in o.a. Vollenhove, vertelt er graag over.
Hij is actief ridder van de Ridderorde van het Heilige Graf
van Jeruzalem. U bent van harte
welkom op donderdag 13 februari in de Johanneskerk. Deze
avond begint om 20.00 uur.

Vollenhove

S TA D

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

Wij gedenken
Op vrijdag 24 januari 2020 is
Jentjen de Olde – Prins overleden. Zij is 93 jaar geworden.
Tot voor kort woonde zij aan
de Meester Kroezestraat 12,
maar na een val en heupoperatie
kon zij daar niet langer blijven
wonen. De laatste weken van
haar leven verbleef zij in Nieuw
Clarenberg. Dat was voor haar
een moeilijk stap, maar omdat

ze wist dat zij ook dáár omringt
werd door haar kinderen, kleinen achterkleinkinderen heeft
zij zich erbij neergelegd: als het
niet anders kan, dan moet het…
Jentjen de Olde was niet iemand
die zichzelf op de voorgrond
plaatste. Ze wachtte eerst maar
eens af, en als de klik er was,
dan was het ook goed.
Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen betekenden veel
voor haar. Liefdevol en zorgzaam. Al vroeg heeft zij haar
man Jan de Olde leren kennen,
de liefde van haar leven. 67 jaar
waren zij getrouwd en al die tijd
verliefd op elkaar. Ook al zal er
gerust wel eens wat geweest
zijn, kommer en kwel kenden ze
niet.
In de afscheidsdienst op 29 januari jl. voorafgaande aan haar
begrafenis hebben we stilgestaan bij woorden uit Psalm 121:
“De Heer houdt de wacht over
je gaan en over je komen van nu
aan tot in eeuwigheid”
Woorden die zij steeds weer
zei, en die haar ook houvast
gaven. Had zij veel steun gehad
aan haar man, nu had zij dat
zeker aan haar kinderen, maar
vooral aan God. Dat maakte dat
ze niet bang was ook al waren
de laatste jaren en weken niet
gemakkelijk. Zoals de kinderen
op de kaart hebben laten zetten:
Stap voor stap ging je bij ons
vandaan, je wereld werd kleiner.
Beelden vervagen, gedachten
vulden je dagen…
Contact met haar was helaas
steeds minder mogelijk, al
waren er juist ook in die laatste
dagen nog hele mooie momenten. Vast en zeker hebben de
woorden uit Psalm 121 haar tot
op het laatste toe bemoedigd.
Nu mag zij bij haar Heer en Heiland zijn. De belofte die Hij aan
Jentjen de Olde heeft gedaan,
doet Hij ook aan allen die achterblijven en zonder haar verder moeten: de Here houdt de
wacht over je komen en je gaan,
overal waar je gaat – je leven
lang.
Heidi Kramer
Pastoraat
De zorgen om de gezondheid
van Joop Zweistra, Visschersstraat 26, nemen toe. We bidden hem, Gesina en hun kinderen van harte Gods nabijheid
toe.
Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Vollenhove

AMBT

Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88,
8326 AD, Sint Jansklooster,
0527-239504.
E-mail:
predikantambt@hervormdvollenhove.nl
E-mail:
scriba@hervormdvollenhove.nl

Er is geen extra kopij aangeleverd.

BIJZONDERE THEMA-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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Themabijeenkomst
over het brein
Volgens Dick Swaab zijn wij ons
brein. Is dat zo? Zijn mensen
computers van biologisch
materiaal? Hersencellen werken
met hele kleine stroompjes,
een EEG maakt dat zichtbaar.
In de moderne mensvisie stelt
men dat de ziel niet bestaat.
Bestaat God dan wel? Hij is
toch ook een zuiver geestelijk
wezen? En als we alleen maar
een hoopje cellen zijn, wat
betekent dat voor de waarde
van het embryo dat nog geen
rijpe hersenen heeft? Dr. Guus
Labooy verzorgt de inleiding
tijdens deze themabijeenkomst.
Labooy werkte na zijn studie
Geneeskunde vijf jaar als
basisarts in een psychiatrisch
ziekenhuis voor mensen met
verslavingsproblematiek. In die
tijd rondde hij ook zijn studie
theologie af. Sinds 1992 is hij
predikant, momenteel in ‘De
Hoeksteen’ te IJsselmuiden. Hij
promoveerde op
een wijsgerigtheologisch
proefschrift op
het terrein van
de biologische
psychiatrie.
Woensdag 19 februari, 20.00 uur, Hellendoorn,
Leerkamer, hoek Jac. Kapteijnstr. / Zuid Esweg

Kring Geloof en
Leven in Hengelo
De kring Geloof en Leven is nu
twee keer bij elkaar gekomen.
Deelnemers spraken met
elkaar over wat advent en kerst
persoonlijk voor hen betekent.
Verschillende inspirerende teksten
en eigen inbreng passeerden
de revue. Herkenning en het
delen van unieke persoonlijke
geloofsbelevingen, twijfels en
vragen vond met verrijkend. Wie
hier belangstelling voor heeft is
van harte welkom op de volgende
bijeenkomst.
Dinsdag 25 februari, 14.30 - 16.00 uur, Hengelo,
Thaborkerk

Kerk & Israël-lezing
in Kampen

De commissie kerk & Israël wil
mensen bewust maken van de
bijzondere band met het Joodse
volk en doet dit met een reeks
lezingen. Over Israël spreken
kan op vele manieren. Over het
Oudtestamentische Israël en
de weg die God met Zijn volk
daarin de eeuwen door aflegde.
Of over de diaspora, de pogroms,
de holocaust of de demonisering
van Israël door de Arabische
landen. Men kan spreken over het
zionisme, de omstreden gebieden
die door sommigen bezet gebied
genoemd worden, terwijl anderen
dit het hartland van Israël noemen.
De relatie van de kerk met Israël,
de theologie die we daarbij volgen
of juist verwerpen: Israël is een
land/onderwerp met zeer veel
facetten. De eerste lezing wordt
verzorgd door een protestantse
dominee, drs. Jacob Keegstra,
over ‘Verbond met Mozes’.
Dinsdag 25 februari, 20.00 uur, Kampen Broederhuis,
Lemkerzaal, Broederstraat 16
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Speuren naar geheim
van Heidelberger
In veel kerken wordt de Heidelberger Catechismus gebruikt en
vormt dit geschrift één van de
belijdenisgeschriften. Maar… hoe
kwam een leerboekje uit een verre
Duitse stad (Heidelberg) in Nederland terecht? Wat maakte dat
deze catechismus zo’n belangrijke
plek in gereformeerd Nederland
kreeg? Denk aan belijdenisgeschrift,
catechisatieboekje, preektekst.
Wat is het geheim van de Heidelbergse Catechismus (1563) of is het
geheim langzamerhand uitgewerkt?
Tijdens deze avond kan men leren
met hoofd en hart over een uniek
geschrift.
Donderdag 20 februari, 20.00 uur, Genemuiden, Hervormd Centrum

Trees van Montfoort
in Hengelo
Trees van Montfoort geeft een
lezing over haar boek ‘Groene
theologie’. Tijdens de Nacht van
de Theologie is haar boek uitgeroepen tot het beste theologische
boek van 2019. Dit boek is onmisbaar voor iedereen die duurzaamheid, geloof, theologie en ecologie wil verbinden.
Voor iedereen die
bezorgd is over
het milieu, de toekomst en na wil
denken hoe het tij
te keren is.
Zaterdag 22 februari, 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur),
Hengelo, Waterstaatskerk, gratis

Gebedskring
in Diever
De Kruiskerk en ‘Moeders in
Gebed’ organiseren op vrijdag
28 februari een bijeenkomst voor
vaders en moeders die hun kinderen geestelijk willen ondersteunen
in gebed. ‘Moeders in gebed’ is een
wereldwijde gebedsbeweging van
moeders. Ouders bidden eenmaal
per twee weken in kleine groepen
voor de kinderen, hun leraren en
hun scholen. Neemt een biddende
ouder dan afstand van zijn of haar
verantwoordelijkheid? Nee, door
te bidden krijgen vaders en moeders wat ze nodig hebben om hun
taken te vervullen en in vrede en
vertrouwen de dag tegemoet te
treden. Ook in Diever komen moeders bij elkaar.
Dinsdagochtend, 1 keer per 2 weken, locatie: bij iemand
thuis, info: miekeﬂokstra@hotmail.com

Oratorium Händel in
Steenwijk
Een groots oratorium van G.F.
Händel, getiteld: ‘Israël in Egypt’,
wordt binnenkort uitgevoerd door
het koor COV Steenwijk, vier professionele solisten en het Van
Wassenaer Consort onder leiding
van Rob Meijer. Het verhaal gaat
over de uittocht van het volk Israel uit Egypte onder leiding van
Mozes. Tijdens de uitvoering zullen filmbeelden op schermen deze
prachtige Händel-muziek extra
verlevendigen. Kaarten te bestellen via www.covsteenwijk.nl
Zaterdag 29 februari, 20.00 uur (kerk open 19.15 uur),
Steenwijk, Grote Kerk, € 25 (tot 15 jr. gratis)
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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 9 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 is voor oecumene, zie
onder, en aan de uitgang is er
een extra collecte voor energiekosten.
Diensten 16 februari
Belt-Schutsloot 11.00 uur –
Jeugddienst.
Wanneperveen 09.30 uur –
Voorganger: ds. W. Smit, Smilde.
Collecte 9 februari – oecumene
Migratie verbindt kerken
wereldwijd In Nederland zijn
er ruim 1200 internationale
en migrantenkerken. De Protestantse Kerk zet zich in om
contacten tussen interculturele
kerken onderling en contacten tussen deze en autochtone
Nederlandse kerken te bevorderen. Onder meer door leiders
van interculturele kerken toe
te rusten en migranten- kerken
te helpen via SKIN Nederland
meer zichtbaar te worden in
de Nederlandse samenleving,
de media en de politiek. Ook
ondersteunt de Protestantse
Kerk multiculturele groepen die
samen bijbellezen met advies
en materialen, want samen de
Bijbel lezen vanuit diverse culturele invalshoeken is een enorme
verrijking.
Oppas W’veen en BS: Zie
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen
09-2 fam. A. v.d. Veen en mw.
A. van Holten.
16-2 fam. K.J. Rossing en fam.
B. v.d. Berg.
GOSPELCONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

JUBILEUMCONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Bloemen
De bloemen uit de dienst van
zondag 2 februari gingen in BS
naar de heer M. Lok, hij vierde
zijn verjaardag, en naar de heer
J. van de Belt, hij kreeg een
nieuwe heup.
In Wanneperveen werden de
bloemen met hartelijke felicitaties gebracht naar mw. H. SmitVos en de heer G.J. Klomp. Beiden vierden hun verjaardag..
Verantwoording
Via diaken Gert Mondria is €30
ontvangen voor de Diaconie.
De collecte voor het Pastoraat
op zondag 26 januari bracht in
BS €104 op.
Door Jannie Klaver is in de
maand januari 2x €10 ontvangen
voor de bloemendienst.
De opbrengst van de collectie
voor het Werelddiaconaat in
Wanneperveen was €61,45 en in
BS €113,60.
Verkiezingen
Belt-Schutsloot: Jan Jonkman,
Gerco Kingma en Sjaak Rodermond hebben de kerkenraad
laten weten hun verkiezing tot
ambtsdrager niet te kunnen aanvaarden.
De kerkenraad is heel blij en
dankbaar u te kunnen meedelen
dat Bert Jan Netjes zijn verkiezing tot jeugdouderling wel
heeft aanvaard.
Voor de 2 vacatures ouderling en de vacature ouderling
kerkrentmeester vraagt de kerkenraad u dringend weer aanbevelingen in te dienen van doopof belijdende leden die naar uw
mening voor verkiezing in aanmerking komen.
Een aanbeveling mag worden
gedaan door doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder,
schriftelijk, voorzien van naam
en handtekening. Aanbevelingen
kunnen worden ingediend t/m
dinsdag 11 februari bij de scriba
of iemand anders van de kerkenraad.
Preken over de Wet
Hieronder staat de data voor de
laatste preken over de 10 geboden.
9/2 8e gebod: Gij zult niet stelen
1/3 10e gebod: Gij zult niet
begeren enz
Filmavond (men only)
Vrijdag 7 februari om 20.00 in
de kerk in Belt-Schutsloot. Een
extra oproep aan vaders om
met hun (schoon)zoon deze fi lm
te gaan bekijken en aan (schoon)
zoons om hun vader mee te
nemen. Elke vader (in spé) in
elke leeftijd kan zijn winst doen
met deze fi lm. Het zou mooi zijn
als de kerk goed gevuld is. De

fi lm start om 20.00 in de kerk in
Belt Schutsloot. Bij binnenkomst
is er koffi e, kom dus niet op het
laatste moment.
Vanuit de gemeente. Jan van
de Belt werd vorige week maandag in Zwolle geopereerd. Hij
kreeg een nieuwe heup. Met
een beetje vertraging verliep de
ingreep toch goed en inmiddels
is hij weer thuis. Nu verder aansterken en oefenen. Dankbaar
wensen we Jan ook in het verdere verloop de zegen van God.
Vanuit de Pastorie
Het coronavirus waart rond en
voed de angst voor het dreigende onafwendbare. Eén van
de gevolgen van de menselijke
neiging om de wereld over te
reizen en om informatie van
over de hele wereld dichtbij
te halen is de dreiging van een
besmettelijke ziekte als deze.
Het reizen voedt de besmetting,
de media voeden de dreiging.
De media zorgen ervoor dat je
dit nieuws niet kunt negeren, de
reislust zorgt ervoor dat je de
dreiging niet naast je neer kunt
leggen. Tegelijk is het niet verstandig om je er heel veel van
aan te trekken want, zoals een
oude christelijke tegelspreuk
zegt: ‘Een mens lijdt dikwijls
het meest door het lijden dat
hij vreest en dat nooit op komt
dagen zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft.’
Liever schrijf ik over een andere
besmetting die door reislust
de wereld over kan gaan. De
besmetting van het christelijk
geloof. Heel veel zendelingen
reisden de wereld over om het
geloof te brengen naar plaatsen en personen die het nog
kenden. Om hen ongeneeslijk
te besmetten met het christelijk geloof. Het geloof in God
die de wereld gemaakt heeft en
het geloof in Jezus die de mensen weer bij God brengt en het
geloof in de Heilige Geest die
een gids en helper wil zijn in het
dagelijks gelovig leven. Prachtig! Tegelijk merk ik hoe weinig
christenen die ik vandaag tegenkom nog geloven in die besmetting. Daar zou ik heel wat over
kunnen schrijven, maar voor nu
even één opmerking. Ik denk
dat we ons als christenen beter
druk kunnen maken over het
gebrek aan besmettelijkheid van
ons geloof dan over de dreiging
van de besmettelijkheid van het
coronavirus.

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 9 februari
In deze dienst gaat onze eigen
predikant ds. Gerrit van den
Dool voor en wordt het Heilig
Avondmaal gevierd. Ouderling van dienst is Henry Bos en
het orgel wordt bespeeld door
René van Rijn. De tafelcollecte
is voor het diaconaat. De ontvangst is door Rinske Schiere
en de bloemen worden bezorgd
door Annie Dedden. De opname wordt rondgebracht door
Janny Hop en de zorg voor de
kinderen is in handen van Marga
en Inge. De ophaaldienst wordt
verzorgd door Klaas Klarenberg
(0521-588863). Het lied voor de
dienst is lied 527.
Bij de diensten. Zondag vieren we het Heilig Avondmaal.
Iedereen is welkom aan de tafel
van de Heer. Naast wijn is er
ook druivensap. Voor degenen
die druivensap wensen, staan
aan de linkerkant van de predikant, dus rechts voor in de
kerk, bekertjes druivensap op
het dienblad.
Opbrengst collecten vorige week. Diaconie: €57,45
Kerkrentmeesters: €66,40
en de deurcollecte voor het
werelddiaconaat bedroeg
€70,20. Voor de kerk is een gift
van €10,- binnengekomen. Allen
hartelijk dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn als
groet en bemoediging gegaan
naar mevrouw Gerrie Ragggers
in Nijenstede.
Verjaardagen en huwelijksjubilea. Op 14 februari is de
heer K. Logchies, Veldweg 18 in
Giethoorn, zijn 88ste verjaardag
te vieren. Op 17 februari viert
mevrouw A. Huisman-Kruithof,
Pr. Frederikstraat 6, haar 86ste
verjaardag. Voor beide jarigen
een hartelijke felicitatie en een g
gezegend nieuw levensjaar toe- A
Hartelijke groeten,
gewenst.
L
Ds. Menkveld.
Op 17 februari herdenkt de
v
fam. R. Oosterveld, Markeweg G
132 Blesdijke, dat ze 12,5 jaar
getrouwd zijn. We wensen hen G
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een feestelijke dag toe.
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Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Wierden
Seizoen 2013 - 2014

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente
Wierden onder één paraplu
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Schuilen voor de hitte van de dag
Elkaars beschutting zijn.
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vaak het eerste dat vervolgde
christenen vragen. Zij kennen
het belang van gebed uit eigen
ervaring. Iedere week geef ik u
een gebedspunt door: Jongeren
in Irak hebben al ontzettend
veel meegemaakt. Ze groeiden
op met geweld en oorlog. Ze
weten wat het is om te moeten
vluchten. Bid dat de trainingen die we aan jongeren geven
vrucht dragen en bijdragen aan
een sterke, nieuwe generatie
christenen
Kopij GZ. De kopij voor het
volgende zondagsblad kunt u
inleveren tot uiterlijk zondag 9
februari 12.00 uur bij de scriba.
Het kan natuurlijk ook via kerk.
willemsoord.nl

Samen eten
Reisverhalen delen
De beste route naar het einddoel
wijzen
Elkaars gidsen zijn.
Samen eten
Het goede van de aarde delen
genieten van elkaars gezelschap
Dan wordt water wijn.
Laat ons dat gegeven zijn.
Jacqueline Roelofs-Van der Linden
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Henry Bos ouderling-scriba
Van de predikant
Komende zondag hopen we
samen het Heilig Avondmaal te
vieren. Opnieuw zullen we lezen
uit Jezus’ Bergrede: Mattheüs
5: 13-16, de bekende woorden
over zout en licht. Jezus zegt
niet dat we dat moeten of eenmaal zullen zijn, maar dat we
het zíjn. Wat heeft dat ons te
zeggen?
Paaszanggroep
Graag wil ik opnieuw aandacht
vragen voor de zanggroep die
we met het oog op Pasen willen
vormen. Het zou prachtig zijn
als we zo een gelegenheidskoor
kunnen vormen van minstens
zo’n grote omvang als met afge-

Samen eten
Brood en water delen
Verkoeling na de tocht door de
woestijn
Elkaars oase zijn.
Samen eten
Onderkomen delen
REGIONALE
DOVENDIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

JEUGDDIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

lopen Kerstmis! Op dinsdag
25 februari beginnen we met
de repetities, die worden
gehouden in de kerk van 20 21.30 uur. Ook deelnemers
van buiten onze gemeente
zijn van harte welkom!
Ontmoetingsmiddag en avonden
In het afgelopen jaar hadden we
goede gesprekken met een mooi
aantal deelnemers. Vroeger
spraken we van ‘Groothuisbezoeken’. Omdat een dergelijke
term bij een aantal onder ons
onnodig zwaarwichtige associaties had, spreken we nu van ontmoetingsbijeenkomsten - een
term die precies de lading dekt!
Het thema dit jaar is ‘Gemeente
met hart en handen’.
De komende weken zullen we
bij het binnengaan van de kerk
worden uitgenodigd om er aan

deel te nemen. Wat zou het
mooi wezen als bij iedere ontmoeting alle leeftijdsgroepen
goed vertegenwoordigd zijn!
Het is aan onszelf om zo, ook
met het oog op de toekomst,
een levende gemeente te vormen.
Dus: kom ook en doe mee!
De ontmoetingen vinden plaats
in de ruimte achter onze kerk,
op de volgende data:
Woensdagavond 4 maart,
20 uur
Donderdagavond 5 maart,
20 uur
Dinsdagmiddag 10 maart,
15 uur.
Film in de kerk
Graag kondig ik nu al de indrukwekkende Franse film aan die op
donderdag 20 februari in onze
kerk zal worden vertoond: ‘Il y
a longtemps que je t’aime’. Om
ruimte te hebben voor napraten
begint de avond om 19.30 uur.
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.

Vruchten van de Bron: nieuw
boek van 81-jarige Noorloos
vertolking’, ‘Vruchtbaar leiderelkaar. Noorloos heeft het zelf
schap’ en ‘Vruchtbare kerken’.
altijd over de CBA-methode. De
Alle vier zijn ze onderverdeeld in
‘C’ van ‘communicatie’ staat voor
korte paragrafen.
die geloofsontwikInmiddels is
keling, de ‘B’ voor
INMIDDELS IS NOORLOOS 81 JAAR
Noorloos 81 jaar
bezinning en de ‘A’
OUD, EN HIJ HAD ZIJN MEMOIRES AL
oud, en hij had
voor activiteiten.
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Het tekent zijn gedrevenheid.
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Zoals Plaisier over hem schreef
Voorbeeld: als men zich meteen
als karakter van volhouden en
op het organiseren van activiteidoorgaan, en dat ‘opgeven’ niet
ten stort, gaat zich dat een keer
wreken. Zonder communicatie en in zijn woordenboek voorkomt.
Met de veelzeggende toevoeging:
bezinning gaat het niet.
‘of dit nu wel of niet door anderen wordt gewaardeerd.’ Die zal
Vruchten van de Bron bestaat uit
bij deze en gene enige herkenning
vier delen: ‘Vruchtbaar bijbelgeoproepen. Feit blijft: de dienst
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In het hoofdartikel ging het
ondermeer over het boek
‘Zorg voor de ziel’ van dr.
A.J. Plaisier. Hij schreef niet
alleen dat boekje, hij leverde
ook een ‘Woord vooraf ’ voor
een boekje van drs. Marius
Noorloos, getiteld Vruchten
van de Bron.

DOOR DR. JAN DIRK
WASSENA AR ,
HELLENDOORN

Noorloos is
gemeentepredikant geweest in
Aardenburg, Wormerveer en
Lelystad en gemeente-adviseur
van de Samen-op-Weg-kerken in
Gelderland.
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Geloofsontwikkeling en
gemeenteopbouw
‘Vruchten van de Bron’ staat
niet op zichzelf. Het borduurt
voort op ‘Leven uit de Bron’
en ‘Groeien bij de Bron’
uit respectievelijk 2009 en
2016. Het boekje van Plaisier is vooral op persoonlijke geloofsontwikkeling
gericht, weliswaar in sterke aansluiting op de traditie. Van individualisme in
de zin van alleen de eigen
ziel en zaligheid is zeker
geen sprake. De boekjes van
Noorloos gaan vooral over
gemeenteopbouw. Maar: vanuit
geloofsontwikkeling. Alles begint,
ook in de gemeente, met de
levende omgang met God en met

Reformatorisch-evangelischcharismatisch.
Ik hoorde
Noorloos
een keer
spreken
over de
combinatie
reformatorischevangelischcharismatisch.
De reformatorische component
is bij hem de basis.
Ook in dat opzicht is

er sprake van verwantschap met
Plaisier, over wie ik zei dat hij
sterk aansluit op de traditie. Dat
maakt het boekje van Noorloos,
dat wat minder beschouwend en
meer praktijkgericht is dan dat
van Plaisier, geschikt voor gebruik
op het reformatorische erf. Zeker
als er sprake is van affiniteit met
de evangelische en de charismatische beweging.
Kerkenraden en gesprekskringen
kunnen hun voordeel met Vruchten van de Bron doen. Wat de
kerkenraden betreft: men zou
vergaderingen kunnen openen
met het bespreken van een van de
paragrafen. Van harte aanbevolen!
Marius Noorloos, Vruchten van de Bron. Geloven, hopen en
bovenal liefhebben; KokBoekencentrum Uitgevers,
Utrecht, 2019; 124 p.; ISBN 9789043532662;
prijs: 14,99 euro.
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Leerhuis in Deventer
Het Leerhuis Deventer
organiseert open bijeenkomsten,
voor iedereen die met het
Jodendom wil kennismaken of
zijn/haar kennis wil verdiepen.
Speciale voorkennis is niet
vereist en vragen stellen wordt
aangemoedigd. In een leerhuis,
een begrip uit de joodse traditie,
komen allerlei mensen bij elkaar.
Mensen die teksten uit het oude
testament en de bedoeling ervan
willen leren begrijpen. Ook
onderzoekt men of er leefregels
in te ontdekken zijn voor de
praktijk van alledag. Tijdens de
bijeenkomsten met John Bos gaat
het over het boek: ‘Elke Morgen
Nieuw, inleiding tot de Joodse
gedachtewereld aan de hand van
het Achttiengebed.’
Dinsdag 11 en 25 februari, 19.30 - 21.30 uur, Deventer,
Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, € 7

Training PKN
voor scriba’s
Samen met de voorzitter is een
scriba de ‘motor’ van het apparaat van de plaatselijke gemeente.
Een mooie, eervolle taak. Hoe
vervult de scriba zijn taak zodat
hij/zij tot zegen is van kerkenraad
en gemeente? De training geeft
een breed overzicht over het
werk van een scriba en handvatten om dit zo efficiënt mogelijk
te doen. De kerkenraadsvergaderingen zijn daarin een kernactiviteit. Samen met het moderamen
worden deze voorbereid. Alles
wat daarvoor gedaan, geregeld,
georganiseerd, aangevraagd en
ingediend moet worden, ligt bij
de scriba. Zaken die aan de orde
komen in de training zijn agendering, notulering, planning en
organisatie, communicatie en
correspondentie, coördinatie en
besluitvorming, archivering en
meer. Aanmelden kan via pkn.nl
Donderdag 12 en donderdag 26 maart, 19.30 - 21.30
uur, Assen
Dinsdag 14 maart, 9.00 - 13.00 uur, Zwolle

Seksueel misbruik
in Willow Creek
Na Bill Hybels is nu ook de
andere oprichter van Willow
Creek, Gilbert Bilezikian
(92), beschuldigd van seksueel
misbruik. De Amerikaanse
megagemeente sprak onlangs uit
dat deze beschuldiging terecht
is. In de jaren tachtig, in de tijd
dat Bilezikian voorganger was,
maakte hij zich schuldig aan
grensoverschrijdend seksueel
gedrag. De leiding van Willow
Creek meende toen geen verder
stappen te hoeven nemen, omdat
het niet tot daadwerkelijke seks
was gekomen. Steve Gillen, de
tijdelijke hoofdvoorganger van
Willow Creek, wil ‘leren van
de misstappen die gedurende
het proces’ zijn begaan. In 2018
vertrok Hybels al als seniorvoorganger, na beschuldigd te zijn
van machtsmisbruik en seksueel
misbruik. (Bron: ND)
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Advertenties

Topic Crea|

Wij maken magazines: van de kerken,
voor toeristen. Om hun te laten weten
dat ze welkom zijn. In de omgeving èn
in de kerken.

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

Stichting Welkom in de Kerk werkt
zonder winstoogmerk. U bent welkom
op: www.welkomindekerk.nl
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Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam
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Uitvaartverzorging

G
OR

MERK

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

topic .nu

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

Al ruim 100 jaar advies en
woningstoffering op maat

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

- Gordijnen
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad

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

De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55

| decorette-drok.nl

3

Ga naar:
www.welkomindekerk.nl
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N
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€ 8,9

Of vul de bon in:

JA,

Verrassend creatief

5!

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

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

Dhr. | mw. | fam. *
naam:

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

adres:
postcode:
e-mail:

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

woonplaats:
tel.nr.

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

Gedenkstenen

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

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

