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Auschwitz

Hoe verder 
met de kerk
in IJhorst-
De Wijk?

Wat heeft 
Jezus echt 
gezegd?
Domela 

Nieuwen-
huis en ‘ús 
Ferlosser’

Organist tot 
eer en glorie 
van God

Wat u drijft en gedreven heeft 
om alle werk te verrichten dat 
u doet en gedaan heeft, weet 
ik niet. Wel weet ik van mij-
zelf dat in mijn bestaan geld 
verdienen geenszins de enige 
drijfveer is en is geweest. Niet 
voor mijn betaalde arbeid 
en ook niet voor het andere 
werk dat ik gedaan heb en 
doe. Daarin sta ik niet alleen. 

In ons levenson-
derhoud voorzien is nodig en als 
we ertoe in staat zĳ n, moet dat. 
Maar we doen veel meer en ook 
om meerdere redenen. 

Waardevol werk
We koken als het even kan lek-
ker eten. We verzorgen onszelf. 
We versieren ons huis met kleur 
en kunst. We vegen de stoep van 
de buurman. We schieten een 
collega geld voor. We zitten in 
de ouderraad van de school. We 
brengen kinderen naar bed. We 
hangen een schilderĳ  op voor een 
vriendin. En we doen nog veel 
meer, waarbĳ  geld verdienen niet 
de drĳ fveer is. Toch vinden we 
het waardevol werk. Daarbĳ  doet 
de een meer van dit en een ander 
meer van dat, omdat de een vaar-
diger is in dit en een ander in dat. 
Zo vullen we elkaar met onze 
verschillende gaven aan. 

Geldgedreven
Nu beweert de dominante eco-
nomische theorie dat mensen als 
individu in hun 
handelen vooral 
gedreven worden 
door de wil om 
geld te verdie-
nen, zo veel mogelĳ k met zo min 
mogelĳ k inspanning (de ‘homo 

economicus’). Dat levert een 
schrale manier van kĳ ken op naar 
alles wat wĳ  mensen zoal doen 
aan werk en hoe dat alles van 
betekenis kan zĳ n voor onszelf 
en voor anderen. 

Samenwerken
Je kunt ook inzetten bĳ  ons bĳ -
zondere vermogen als mensen 
om te kunnen samenwerken. Dat 
begint meteen al beter, rĳ ker. Als 

je dat vermogen 
koppelt aan onze 
grote en verschei-
den creativiteit 
en het gegeven 

dat geen mens alles even goed 
kan, wordt het nog beter, nog 

rĳ ker. En wanneer je daar het ple-
zier bĳ  optelt dat we beleven aan 
mooi maken bĳ  en onze behoefte 
te waarderen en gewaardeerd te 
worden, dan krĳ g je een totaal-
plaatje waarin ik mĳ  veel meer 
herken (de ‘homo cooperans’). 
Het vele dat ik doe, doe ik bin-
nen het geheel van relaties waarin 
ik en anderen samenwerken en 
uitwisselen, om samen het leven 
meer kwaliteit te geven dan we 
afzonderlĳ k zouden kunnen doen. 
Zo bouwen we met elkaar aan 
meer vreugde om te delen. 

Dienen
Er is dus nogal wat voor te zeg-
gen om de zogenaamde ‘homo 

economicus’ te vervangen door 
de ‘homo cooperans’ als model 
voor de mens. Niet dat het altĳ d 
goed gaat met de ‘coöperatie’, 
want mensen kunnen uit de 
bocht vliegen met hun eigen-
liefde en daarnaar gaan handelen. 
Maar we zĳ n er op gebouwd om 
samen te werken en zo vreugde 
aan het leven toe te voegen. 

Zo denken en spreken over men-
sen en hun doen komt dicht bĳ  
hoe in de christelĳ ke traditie de 
zin van al ons werk is getypeerd: 
we doen het uiteindelĳ k om God 
en de naaste te dienen. En dat 
maakt het leven net zo rĳ k als dit 
klinkt. Een hoge roeping! 

Waarom werken wij? 

GEZAMENLIJK  ZONDAGSBLAD
V O O R  D E  P R O T E S T A N T S E  G E M E E N T E N  I N  D R E N T H E ,  O V E R I J S S E L  E N  F L E V O L A N D

MAAK

SNEL
KENNIS!

MAAK

SNEL
KENNIS!

Zie achterpagina

Nog geen abonnee?

Onze Vader

In Woord & Weg, Inspiratiema-
gazine van de PKN, januari 2020 
las ik de volgende variant van het 
Onze Vader, een tekst van Paul 
Becaus.

Om over na te denken:

Onze Vader
Zeg niet:’Vader 
als je geen kind kunt zĳ n.
Zeg niet: ‘Onze’ 
als je slechts aan je zelf denkt.

Zeg niet: ‘hemel’ 
als je slechts aardse zaken ver-
langt.
Zeg niet: ‘uw naam worde gehei-
ligd’
als je voortdurend je eigen eer 
zoekt.

Zeg niet: ‘uw rĳ k kome’ 
als je hoopt er zelf beter van te 
worden.
Zeg niet: ‘uw wil geschiede’ 
als je geen tegenslag kunt verdra-
gen.

Bid niet om het brood van vandaag 
als je niet voor de armen wilt 
opkomen.
Bid niet om vergeving van schulden
als je in wrok leeft met familie of 
buren.

Bid niet om een leven zonder 
beproeving
als je geregeld zelf het kwaad 
opzoekt.
Bid niet om een leven zonder 
kwaad
als  je niet doet wat goed is.

Zeg niet: ‘Amen‘ en ‘Zo zĳ  het’
als je dit gebed niet ter harte 
neemt.

Commentaar

Ben Tiggelaar spreekt over: 
‘Groener denken en doen: wat 
houdt ons tegen en wat werkt 
wél?’ 
Serieus werk maken van vergroe-
ning is niet zo makkelĳ k. Want: 
wie moet er veranderen? Burgers, 
boeren, bedrĳ ven of toch vooral 
de bestuurders? En wát moet 
er dan gedaan worden? Zie ook 
pagina 7.

Zangvereniging ‘Looft den Heere’, 
onder leiding van Cor Ploeg, geeft 
een concert in Belt-Schutsloot. 
Hieraan werkt ook ‘Kithara’ 
mee, wat ‘gitaar’ betekent in het 
Grieks. Kithara bestaat uit Batje 
Kanis, Nienke van Norel, Wille-
mien Strĳ kert en Harriet Blaauw. 
Deze dames treden regelmatig op 
in kerkdiensten en spelen klas-
sieke stukken en gospels. 

In april verschĳ nt het speci-
ale paasnummer van maandblad 
Reveil. Mensen kunnen dit blad 
uitdelen tĳ dens een leeskring, 
ko�  eochtend, kerkdienst, enzo-
voort. In de paasspecial staan 
columns, prikkelende commenta-
ren, interviews en bĳ belse bezin-
ning. Minimale afname: 10 stuks. 
Kosten: € 0,95 per magazine, 
exclusief verzendkosten.

Leiding geven aan je gemeente, 
hoe doe je dat? Naar aanleiding 
van Jonathan Sacks’ ‘Exodus, boek 
van bevrĳ ding’ organiseren de 
Classicale Kerk en Israël Werk-
groep Overĳ ssel-Flevoland van 
de PKN een dagconferentie voor 
belangstellenden. Thema: ‘In de 
leer bĳ  Mozes’. Informatie/aan-
melden via mail: reiniergosker@
gmail.com of tel. 0522 - 855 872.

‘Groene’ lezing 
Tiggelaar in Orvelte

Concert Looft den 
Heere en Kithara 

Paasspecial Reveil 
nu te bestellen

Conferentie leiding-
geven als Mozes

Vrĳ dag 6 maart, 19.30 uur, Belt-Schutsloot, 
Protestantse kerk gratis (collecte)

Bestellen kan tot uiterlĳ k maandag 16 maart 12.00 uur 
via bestelformulier www.maandbladreveil.nl

Maandag 2 maart, 10.00 - 15.30 uur, Hellendoorn, 
€ 20 (inclusief lunch) 

Dinsdag 3 maart, 16.00 - 18.00 uur (inloop 15.30 uur), 
Orvelte, IVN De Veldhoeve, Zuideresweg 10

We vullen elkaar aan met onze gaven: lekker koken, de stoep van de buurman vegen, een schilderij ophangen voor een vriendin... 
en nog veel meer waarbij geld niet de drijfveer is. 

WAT WE DOEN, 
DOEN WE UITEINDELIJK OM GOD 

EN DE NAASTE TE DIENEN.

DOOR DS. KO HEKMAN, 

ASSEN

DOOR 

DS. LILY BURGGRAAFF, 

ZWOLLE
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Soldaat van Oranje, 
de langstlopende musical ooit in 
ons land, vertelt het verhaal van 
Erik Hazelho  ̈ Roelfzema, student 
Rechten en lid van het Leidsch 
Studentencorps. Hĳ  gooit aan het 
begin van de bezetting de kont 
tegen de krib en gaat in het verzet, 
komt in Engeland terecht, wordt 
geheim agent en piloot en uitein-
delĳ k adjudant van koningin Wil-
helmina en drager van de Militaire 
Willemsorde. 

De musical is een monument, een 
hommage aan een ieder die in het 
verzet heeft gezeten en daar soms 
een hoge prĳ s voor heeft moeten 
betalen. Velen van u zullen, net ik, 

de voorstelling hebben bĳ gewoond. 
De musical is een bombardement 
van beeld en geluid, sleept je mee 
en geeft je het gevoel alsof je er 
echt zelf bĳ  betrokken bent. 

Soldaat van Oranje doet ook een 
sterk moreel apèl op je: zelfs als 
eenling kun je van 
betekenis zĳ n in 
de samenleving. 
Elke revolutie, elke 
omslag van welke 
aard dan ook, 
begint bĳ  één mens, één mens die 
een keuze maakt en één mens die 
een eerste stap zet. Hazelho  ̈: “De 
kwaliteit van je leven hangt niet af 
van wat er met je gebeurt, maar 
hoe je reageert op wat er met je 
gebeurt. Aan het eerste kun je 
toch niet veel doen, aan het twee-
de alles”.  

Een kleine dissonant. Als de konin-
gin is teruggekeerd in Nederland 
ontmoet Hazelho  ̈ een van zĳ n 
medestudenten uit Leiden die 
een hoge positie heeft weten te 
bereiken. Hĳ  geloofde dat alles in 
Gods handen ligt en daar kun je 
als sterveling nu eenmaal niets aan 
doen, waarop Hazelho  ̈ zoiets 
zegt als “Dus jĳ  gelooft nog in zo’n 
God?”. De man heeft niet veel te 
zeggen. Hĳ  valt in het niet bĳ  de 

held Hazelho  ̈ 
en druipt als een 
geslagen hond af. 
Hoe je er ook over 
mag denken, jam-
mer dat hier een, 

naar mĳ n mening, wat ‘vertekend’ 
godsbeeld wordt neergezet. Een 
aanzienlĳ k  aantal verzetsstrĳ ders 
nam immers, juist door hun geloof 
in God, wél hun eigen verantwoor-
delĳ kheid en stond op tegen het 
grote kwaad; regelmatig met fatale 
gevolgen. 

Op maandag 27 januari  herdachten 
we dat Auschwitz 75 jaar geleden 
werd bevrĳ d. In mei vieren we 75 
jaar Bevrĳ ding van het juk van het 
Nazisme. We leven in een vrĳ  land 
en dat is een regelrechte zegen. Ik 
moet denken aan onze vervolgde 
broeders en zusters elders in de 
wereld, die keuzes maken met 
regelmatig, levensgevaarlĳ ke conse-
quenties. Hazelho  ̈: ”In het leven 
van ieder mens komen ogenblikken 
voor waarop hĳ  tot zichzelf zegt: 
“Tja, dat kan niet en dan doet hĳ  
iets”. Leven is kiezen. 

De tĳ den veranderen. Wat niet 
verandert en onuitroeibaar is, is de 
kiemkracht van duivels kwaad waar 
nauwelĳ ks woorden voor te vinden 
zĳ n. Maar het kwaad is niet als een 
tsunami die je plotseling overspoelt. 
Een zo groot kwaad als van de 
Holocaust kon en kan zich alleen 
manifesteren als goede en fatsoen-
lĳ ke mensen wegkĳ ken. 

DOOR DS. TAMMO 

OLDENHUIS, 

COEVORDEN

Eind januari werd 
er op vele plaatsen de bevrĳ -
ding van het concentratiekamp 
Auschwitz herdacht. Vĳ fenze-
ventig jaar geleden bevrĳ dde 
het Russische leger het vernieti-
gingskamp. 

Onvoorstelbaar
Het was onvoorstelbaar wat ze 
daar aantro  ̈en. Vĳ fenzeven-
tighonderd mensen, tot op het 
bot uitgemergeld, werden gered 
van de dood. Wie de verhalen 
hoort van overlevenden, die 
steeds minder in getal worden, 
kan zĳ n oren niet geloven. Veel 
boeken zĳ n er verschenen over 
de verschrikkingen van de ver-
nietigingskampen. Onvoorstel-
baar wat mensen medemensen 
hebben aangedaan. Je huivert, 
je wordt boos, je voelt je mach-
teloos. Hoe is het mogelĳ k dat 
zoiets kon gebeuren? Bĳ  de 
herdenking in Auschwitz en alle 
andere plekken in de wereld 
werd ook gehoord dat dit nooit 
meer mocht gebeuren. 

Nooit meer? 
En toch gebeurt het nog altĳ d. 
Mensen maken elkaar op een 
duivelse manier kapot. Waar 
een bevolkingsgroep weggezet 
wordt als ongedierte en die 
mening er van jongsafaan inge-
stampt wordt, staat de deur 
voor zulke dingen wagenwĳ d 
open. In de nazi-optiek was er 
maar één oplossing: Vernietig 
alle Joden, zigeuners, homo-
° elen, gehandicapten en alle 
problemen in de wereld zĳ n 
opgelost. De geoliede moord-
machine deed toen zĳ n ver-
schrikkelĳ k werk. De Holocaust 
was een duivelse samenballing 
van alle Jodenhaat door de eeu-

wen heen. De angstige vraag die 
opkomt is niet hoe die ander in 
staat was tot zulke verschrikke-
lĳ ke dingen, maar of ik het ook 
zou kunnen doen. 

In zonde ontvangen en 
geboren
Wĳ  zĳ n geneigd om heel snel 
onszelf te verdedigen en te zeg-
gen dat wĳ  het 
nooit zouden 
doen. Daar kun 
je gerust een 
vraagteken bĳ  
zetten. David zit 
in Psalm 51 in de biechtstoel en 
hĳ  heeft de Here niets anders te 
bieden dan lege en besmeurde 
handen. Het zich vergrĳ pen aan 
Bathseba en het laten doden van 

haar man Uria kerven tot op 
het bot. Dan komt de diepste 
bekentenis uit zĳ n mond, dat hĳ  
in zonde ontvangen en geboren 
is. Daar ligt de kern, waaraan 
we liever voorbĳ zien. 

In de val
Een zondig mens is volkomen 
los van God, hĳ  voelt zich auto-

noom en tot alles 
bevoegd en geen 
wet of regel kan 
hem weerhou-
den. Zeg maar 
niet te gauw: “Ik 

zou dat nooit doen”. De zonde 
ligt als een belager voor de deur, 
zo lezen we al in Genesis 4. De 
autonomie van de mens wordt 
zĳ n val. Door de zonde kan ik 

verworden tot een beest, tot 
een werktuig van de diepste 
machten van de hel, om het zo 
maar een uit te drukken. 

Laatste woord
Nee we horen die oude woor-
den liever niet, maar ze blĳ ven 
nog altĳ d hoogst actueel. We 
zĳ n geneigd tot alle kwaad, zegt 
de Heidelberger, tenzĳ  wĳ  door 
de Geest Gods wedergeboren 
worden. De zondemacht heeft 
het laatste woord niet, gelukkig 
niet, dat is aan Hem, die deze 
macht onttroond heeft aan de 
schandpaal op Golgotha. 
Daar moeten we heen, daar 
alleen kan ons leven geheeld 
worden onder de adem van 
Gods Geest.

Soldaat van Oranje

Ik was al schuldig toen ik 
werd geboren, al zondig toen 
mijn moeder mij ontving.
Psalm 51 vers 7

DAVID ZIT IN PSALM 51 IN DE 
BIECHTSTOEL EN HIJ HEEFT DE HERE 
NIETS ANDERS TE BIEDEN DAN LEGE 

EN BESMEURDE HANDEN.

polderpraat

Nooit meer Auschwitz
Drenthe

Open Huis ‘De 
Linde’ Vroomshoop
‘De Linde’ is de nieuwe locatie 
van Stichting Manna en Stichting 
Waypoint Twenterand: voedsel-
bank, kledingwinkel, verslavings-
zorg en meer. Het pand wordt op 
29 februari geopend door burge-
meester Annelies van der Kolk. 
Vervolgens kunnen aanwezigen 
het nieuwe pand bewonderen. 
Een hapje en drankje zullen daar-
bĳ  niet ontbreken. Iedereen is van 
harte welkom.

Zaterdag 29 februari, 10.30 - 13.30 uur, Vroomshoop, 
De Linde, Linderveld 4a

De angstige vraag is niet hoe die ander in staat was tot zulke verschrikkelijke dingen, maar of ik het ook zou kunnen doen. Op de foto: Schoeisel 
van omgebrachte mensen in Auschwitz.

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ISRAËL-AVOND?

EEN ZO GROOT KWAAD ALS VAN 
DE HOLOCAUST KON EN KAN ZICH 

ALLEEN MANIFESTEREN ALS GOEDE EN 
FATSOENLIJKE MENSEN WEGKIJKEN

DOOR DS. 

GERHARD HEERINGA, 

SWIFTERBANT

Taizé-avond 
Zwartewaterland
Tĳ dens de Taizé-avonden in 
Zwartewaterland kunnen men-
sen kennismaken met of Taizé 
opnieuw beleven. De bĳ eenkomst 
duurt ongeveer een uur. In deze 
tĳ d zingen de aanwezigen Taizé-
liederen, lezen ze een Bĳ beltekst 
en volgt er een stilte. Daarna 
wordt er weer gezongen. Het 
mooie aan zo’n Taizé-avond is dat 
niets moet en men de stilte tot 
zich kan laten spreken. 

Vrĳ dag 28 februari, 20.00 uur, Genemuiden, Gerefor-
meerde Kerk, aanmelden: leerhuiszwartewaterland.nl

Expositie Hengelo 
‘Lijden en Bevrijden’
Vanaf 1 maart is zes weken lang 
de expositie ‘Lĳ den en Bevrĳ ding’ 
te zien met schilderĳ en, gra° eken, 
sculpturen en meer. Jan Noltes, 
voorzitter stichting HeArtGallery 
en samensteller van deze tentoon-
stelling, vertelt tĳ dens de ope-
ningsbĳ eenkomst over de keuze en 
de achtergrond van de kunstwer-
ken. Ook worden de deelnemende 
kunstenaars geïnterviewd. Na de 
pauze kunnen de deelnemers met 
elkaar in gesprek gaan over de ten-
toongestelde werken. 

Zondag 1 maart, 13.00 uur, Hengelo, 
Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18 

Training in Nijverdal 
en Kampen 
Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters voeren het 
beheer over de materiële zaken 
in de kerk en beslissen mee 
op beleidsniveau. De training 
Kerkrentmeesters helpt hen om 
nog meer van waarde te zĳ n voor 
hun kerkenraad en gemeente. 
Tĳ dens de training doet de 
kerkrentmeester kennis en vaar-
digheden op om samen met de 
collega’s een goed en gezond 
kerkrentmeesterlĳ k beheer te 
voeren. Ook komen de verschil-
lende taken van de functie voor-
bĳ , plus de speci° eke regelingen 
uit de kerkorde en de generale 
regeling vermogensrechtelĳ ke 
aangelegenheden van de PKN.

Maandag 16 en 30 maart in Nĳ verdal, woensdag 
25 maart en 8 april in Kampen, 19.30 - 21.30 uur 
aanmelden: www.protestantsekerk.nl/training/
kerkrentmeesters
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 
16, 7854 PG Aalden tel. 0591-
371538
Kerkdienst 16 febr.: GK 
Aalden 10.00 ds. W. Hordĳ k-
v/d Zwaag. Organist:  Mans 
Kuipers. Oppas: aanwezig. 
Collecte: kerk.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 16 febr.: 10.00
ds. S. Kits. Organist: Nico 
Meilof. M.m.v.: Together uit 
Smilde. Paaskaars aansteken: 
Maria Koning. Collecten: 1. 
Kerk in Actie-Werelddiaconaat. 
2. Pastoraat. Bĳ  de uitgang: 
eredienst. Knd.: Rosalie Smit. 
Oppas: indien nodig aanwezig.
Dit zĳ n de namen. Wat aan 
het eind van het boek Genesis 
nog een familie was, is nu een 
volk geworden, precies zoals 
God had gezegd in zĳ n eerste 
woorden Abraham: ‘Ik zal je tot 
een groot volk maken’. Maar 
dit grote volk bevindt zich in 
slavernĳ . Het wordt onderdrukt, 
steeds meer nu de machthebber, 
de farao, merkt dat het volk 
groter wordt. Farao wordt bang 
voor de macht van het getal. Hĳ  
laat ze harder werken, maar het 
volk blĳ ft groeien. Dan komt de 
verschrikkelĳ ke maatregel: alle 
eerstgeboren jongetjes moeten 
worden vermoord. Als je denkt 
dat dit slechts een afschuwelĳ k 
gedachtespinsel is, dan geeft 
de geschiedenis je tot nu toe 
ongelĳ k. Het gebeurde toen en 
nog steeds dat machthebbers 
het voor elkaar krĳ gen om dit 
te doen. In de bĳ bel heeft farao 
geen naam. Wie wél namen 
hebben en ook genoemd worden 
zĳ n twee sterke vrouwen, Sifra 
en Pua. Zĳ  riskeren hun leven 
om kinderen te redden. 
KerkinActie-
Werelddiaconaat. Onze kerk 
in actie voor een sterke kerk 
in Kameroen. Samen zĳ n we de 
kerk in actie. Geïnspireerd door 
Jezus delen mensen wereldwĳ d 
van wat ze hebben ontvangen. 
Als christenen zĳ n we wereldwĳ d 
verbonden. We willen van 
elkaar leren en met elkaar 
delen. Daarom zet onze kerk 
zich via KerkinActie in voor het 
thema: Versterk de kerk. Samen 
met partnerorganisaties van 
KerkinActie komen we op een 
voor een sterke kerk wereldwĳ d. 
Een kerk die zich verzet tegen 
armoede en onderdrukking. 
Klein maar krachtig. Dat typeert 
de Lutherse Broederkerk in 
het droge Noord-Kameroen 
in West-Afrika. In een gebied 
zo groot als Nederland komen 
250.000 christen samen in 
1.300 kerken. Ze spreken 15 
verschillende lokale talen. De 
meeste kerken worden geleid 
door voorgangers zonder 
opleiding.
De bloemengroet over de 
maand januari 2020 zĳ n namens 
de gemeente van Bovensmilde 
gegaan naar: Wiesje en Egge de 
Boer; Tineke en Jan Groenink; 

Hannie en Wicher-de Vries; fam. 
Bouwman; Dirk Been, Aafke 
Veenstra; Anne en Greetje de 
Vries, Hoofdweg 134.
Een fruitmand is met een groet 
namens de gemeenteleden 
gebracht naar Aart de Goojer, 
H.P. Sickensstr. 34.
Vrouwenver. H.V.G.-Draagt 
Elkanders Lasten komt 19 
febr. om 19.45 uur komen we 
samen in het gebouw achter de 
Waterstaatskerk.
Gezocht foto’s. Vreemde 
titel zult u misschien denken. 
Daarom eerst wat uitleg en dan 
wordt het vanzelf duidelĳ k. In 
december 2020 bestaat onze 
geloofsgemeenschap 160 jaar. 
Vanaf open Monumentendag in 
september staan we stil bĳ  dit 
bĳ zondere moment. Dat doen 
we door meerdere activiteiten te 
organiseren (o.a. een kerkdienst, 
een gezellige middag met eten, 
de uitgifte van een boekje). Wat 
we ook doen is het maken van 
een fototentoonstelling: van 
mensen, van gewone mensen, 
zoals u en ik. Zo kunnen we 
laten zien wat voor mooie en 
° jne gemeenschap we zĳ n. 
Daarom doen wĳ  een oproep 
aan u. Heeft u een foto waar u 
een bĳ zondere herinnering aan 
heeft als het gaat om het geloof 
en/of onze gemeenschap? Dan 
zĳ n wĳ  op zoek naar die foto 
of foto’s. Met al die foto’s gaan 
wĳ  een presentatie maken. Zo 
krĳ gen we een mooi overzicht 
van al die bĳ zondere momenten 
die u beleefd hebt. Waar kunt 
u aan denken? Trouwen, dopen, 
kerst, Pasen, gezellige middagen, 
groepsfoto’s en vast nog veel 
meer. Dus wĳ  ontvangen graag 
die foto die voor u van waarde 
is. De foto krĳ gt u natuurlĳ k 
terug. U mag het ook via de mail 
aanleveren. En bĳ  de foto graag 
vermelden waarom die foto zo 
van betekenis is, wanneer de 
foto gemaakt is en wie er op 
staan. Ook graag erbĳ  zeggen of 
wĳ  namen mogen vermelden. En 
natuurlĳ k op de achterkant uw 
naam en adres zodat we de foto 
kunnen teruggeven. Wĳ  hopen 
overspoeld te worden met 
foto’s. Vragen? Bel gerust met 
onderstaande mensen.

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 16 febr.: 
GK 10.00 ds. H. Nagelhout. 
Organist: Jan Kamphuis. 
Knd.: groep 1 t/m 8. Oppas:
fam. Snippe en Mirthe. 
Bloemendienst: mw. F. 
Beenen. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Diaconie. Deurcollecte: kerkblad.

EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 16 febr.: 10.00 
mw. G. van Vliet, Geesbrug. 
O.v.d.: mw. A. Aukes en 
mw. H. Kiers. Diakenen: 
mw. G. Westerdĳ k en mw. 
I. Boer. Organist: Nelleke 
v/d Leest. Oppas: Astrid 
Loots. Beamteam: Mienie. 
Gastheren: dhr. J. Terpstra en 

dhr. J. Rendering. Autodienst: 
dhr. B. Baptist: ww. Huizing en 
fam. Potze. Collecten: 
1. Catechese en educatie. 
2. Spaarcollecte. 3. Kerk.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. 
Boekeloo, De Welhaak 34, 
7887 HK Erica
Kerkdienst 16 febr.: 9.30
ds. H. Boekeloo, Assen. 
Collecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk 
in Kameroen. Bĳ  de uitgang: 
pastoraat. Oppas en knd.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 16 febr.: 10.00
ds. B. Breunesse. H.A. Kaars 
aansteken: Casper Euving. 
O.v.d.: Harry Euving. Organist:
Hendrikus Vugteveen. Oppas:
Astrid Euving en Rosalie Jutstra. 
Collecten: 1. KiA/Kameroen. 2. 
Bloemen. 3. Jaarproject diaconie. 
Bloemengroet: fam. G. Bom. 
Autodienst: fam. J. Hidding 
(582024). Na de dienst is er 
ko�  edrinken.
Jarig. Dhr. D. Louissen: 22 
febr. 82 jaar. Adres: Verl. 
Hoogeveensevaart 84, 7864 
TC Zwinderen. Van harte 
gefeliciteerd, een ° jne dag en 
Gods zegen voor het nieuwe 
levensjaar toegewenst.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 16 febr.: 9.30 ds. 
J. Lambers-Niers. O.v.d.: G. 
Velzing. Diaken: J. Barteld en 
H. Broers. Organist: Martin 
Hof. Collecten: 1. Pastoraat. 
2. Kerk. Bĳ  de uitgang: 
onderhoud gebouwen. 
Welkomstcie.: ZWO.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 16 febr.: 10.00 ds. 
E. Akkerman, Emmen. O.v.d.:
mw. G. Visser. Organist: dhr. J. 
Kroon. Koster: dhr. R. Visser. 
Collecten: 1. Werelddiaconaat. 
2. Kerk. Bĳ  de uitgang: 
gebouwen. Oppas: Corry 
Baan. Knd.: Liesan Masselink. 
Kaars aansteken: Myrthe Pals. 
Bediening beamer: Mark Pals. 
Ontvangst: Corry Baan en 
Geerte Klok. Bloemendienst:
fam. Visser. Autodienst: E. de 
Groot.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, 
dhr. A. Meĳ ering, Middenweg 78, 
7844 KX Veenoord, tel. 0591-
551346
Kerkdienst 16 febr.: 10.00 dr. 
H. Nobel. Organist: mw. Willy 
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Zuiderkerkgemeente. 
Uitgangscollecte: onderhoud 
gebouwen. Autodienst: mw. 

M. Meĳ er en mw. Jakobs: fam. J. 
Hogeveen; mw. G. Horstman en 
mw. Groothuis: dhr. G. Hulsink. 
Lector: Jolanda Wesseling. 
O.v.d.: Albert Meĳ ering. 
Bloemen: fam. Meulman. 
Koster: R. Kiers. Ko�  e: Aly 
Winkel en Henny Holwarda. 
Ontvangst en Nieuwsbrief:
Mini Meĳ er en Jantje Ellen.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. 
Schippers-Elzing, Het Slag 9, 
7848 CR Schoonoord, tel. 0591-
381458
Kerkdienst 16 febr.: De 
Wĳ ngaard 9.30 ds. Jonker, 
Nieuw-Buinen. Na a  ̧oop van 
de dienst is er dan gelegenheid 
om met elkaar een kop ko�  e/
thee te drinken in De Rank. 
Collecten: 1. Voorjaarszending 
KiA. 2. Kerk. Knd.: alle groepen. 
Autodienst: H. Bouwman en 
P. Hogeveen. Oppas: Lianne 
Kloosterman. Bloemengroet:
fam. B. Schans.
De kopĳ  voor het maartnr. van 
De Zandloper moet uiterlĳ k 17 
febr. worden ingeleverd.
De kerkenraad vergadert 20 
febr. in De Rank. Aanvang: 19.45 
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.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. 
Reefhuis, scriba, Watertorenweg 
15, 7688 PX Daarle
Kerkdienst 16 febr.: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. H.A. 15.00 ds. 
B. Heusinkveld. Organisten:
dhr. L. v/d Schootbrugge en 
dhr. A. Kristiaans. Knd.: Wilma 
Bosch (1, 2) en Rianne Kamphuis 
(5, 6). Tnd.: Agnes Dubbink 
(7, 8). Oppas: Sanne Kuilder, 
Hester Poorterman en Nienke 
Kamphuis. Collecten: kerk en 
diaconie. Avondmaalcollecte: 
Open Doors. Bloemen 
bezorgen: Miny Reimink.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. 
Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 
7701 TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 16 febr.: De 
Antenne 9.30 ds. J. Zondag. 
O.v.d.: Johan Tinholt. Organist:
Hans Niezink. Lector: Marry 
Brand. Gastpersonen: Lucie 
Couvee Moes en Hannie van 
Ringelestĳ n. Koster: Sikko van 
der Graaf. De Fontein 19.00
ds. N. Veldman, Balkbrug. 
O.v.d.: Jannie Lok. Organist:
Freddy Bruins. Koster: Nico van 
Hattem. Collecten: PKW. Bĳ  
de uitgang: KIA-werelddiaconaat. 
Kindercollecte: Help een kind in 
Kenia naar school. Kinderkerk:
groep 1 t/m 8. Oppas: Eline 
Grol en Wenny Schuurman.
Van Dedem Marke 15 febr.:
ds. G. Brandor  ̈. Pianist: Luko 
Hans.
Zieken. Hospice Familie 
Assenhuis, Baron van Dedemlaan 
2, 7701 HT  Dedemsvaart: mw. 
B. Meĳ er-Stroomberg, De Tjalk 
31.
Clara Feyoena Heem, 

Rheezerweg 73, 7771 TD 
Hardenberg: mw. G. Wolbink-
Steen, Schuttevaer 6,7 afd.: 
De Esch, k. 9; dhr.  J. Prins, 
Rozenheim 85, unit 1, k. 3; 
mw. Swankhuisen, Schuttevaer 
76, De Esch 1; mw. Dekker-
Michel, Stegerensallee 26, De 
Baander, k. 30; mw. Schoemaker, 
Beethovenstr. 21.
Universitair Medisch Centrum 
Groningen Postbus 30.001, 9700 
RB Groningen: mw. C. Kuiper, 
Wilhelminastr. 9; mw. Zomer, 
Steenbergerwĳ k 17.
Huiskamer Tour sectie 
NO-1, 2, 3. Beste mensen 
we hebben de data voor de 
huiskamertour geprikt en willen 
deze graag aan u doorgeven 
en aanbevelen. Thema: 
‘Vriendschap’. Data: 24 febr. en 
27 febr., 2, 3, 4 maart: om 20.00 
uur en op 12 maart om 14.00 
uur. U krĳ gt nog een uitnodiging. 
Hartelĳ k Welkom. Opgave graag 
voor 16 febr. bĳ : Jackie Wieringa, 
tel. 616826 (na 18.00u.) of email: 
jackie.wieringa@hetnet.nl, Henny 
Logtenberg, tel. 613275 of email: 
hennylogtenbergborger@gmail.
com
Vacatures. In mei ontstaan 
een aantal vacatures voor 
ambtsdragers. Speci° ek zoeken 
we 2 ouderlingen taakgroep 
jongeren; 1 ouderling: pastoraat; 
2 diakenen; 1 scriba; 2 
ouderling: kerkrentmeesters. 
Daarnaast zĳ n 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 
natuurlĳ k via de mail aan scriba.
deantenne@pkn-dedemsvaart.
nl De kerkenraad hoopt op een 
grote inbreng van namen van u 
als gemeente lid.
Bestelling huispaaskaarsen.
In de hal van de van 
Dedemkerk en De Antenne 
liggen bestellĳ sten voor de 
huispaaskaarsen klaar van 16 
febr. t/m 8 maart. Wanneer de 
bestelling binnen is, kunt u de 
kaarsen in De Antenne bĳ  de 
koster afhalen en afrekenen. U 
wordt gebeld/gemaild wanneer 
de kaarsen binnen zĳ n. Voor 
verdere vragen kunt u terecht 
bĳ  Ria Smit, tel. 615504 of via 
riasmit1@gmail.com

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@
caiway.nl
Kerkdiensten 16 febr.: 
10.00 ds. M. Zoeteweĳ , Lemele. 
O.v.d.: groep C. Knd.: peuters: 
Karin Kolkman; groepen 1 t/m 
8. Oppas: zaal 6: Dorien Dood, 
Jacobien Vehof, Lian Immink. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Alg. 
Kerkelĳ ke Arbeid. Deurcollecte: 
kerk. Ko�  edrinken na de 
dienst. Ko�  eschenken: Diny 
Remmink en Alida Kleinjan. 
GK 19.00 ds. G. Doorn, 
Vriezenveen. Gez. dienst.
Evangelisch werkverband.
29 febr.: Ontmoeting in Almelo: 
Ruimte voor de Geest. Ruimte 
voor de Geest, in de traditionele 
kerken, in jou en in de ander 
waarom is de Geest zo belangrĳ k 
voor de plaatselĳ ke kerk? - 
Wat zĳ n belemmeringen voor 

Lees verder op pagina 4

berichten uit de gemeente

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

Drenthe

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?
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de Geest in kerkstructuur en 
denken, en welke uitdagingen zĳ n 
er op dit gebied? - Hoe kunnen 
we de Geest meer ruimte 
geven in ons eigen leven? - Hoe 
kunnen we anderen stimuleren 
om meer uit de Geest te 
leven? Het is een combi van 
onderricht en groepsgesprekken. 
Er is die dag tevens ruimte om 
voor je te laten bidden. De 
dag wordt geleid door ds. J. 
de Kok, predikant toeruster 
in de PKN via het EW. Hĳ  
heeft een boek geschreven 
over dit onderwerp. Datum: 
29 febr.; waar: Ontmoeting, 
Hoornbladstr. 29a, Almelo; 
tĳ dstip: inloop vanaf 9.30 uur; 
aanvang: 10.00 uur; afsluiting: 
15.30 uur; lunch: graag zelf uw 
lunchpakket meenemen; kosten: 
€ 10 p.p. (incl. het cursusboekje). 
Collecte: werk van het 
Evangelisch Werkverband. 
Opgave graag voor 21 febr. via 
email: famhemstede@gmail.com

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. 
Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 
VA Hardenberg, tel. 0523-
272019
Vrĳ willigers gezocht voor 
Hospice ’t Huis aan de Vecht 
in Hardenberg. Hier hebben 
mensen met een terminale ziekte 
een thuis met de benodigde 
(medische) zorg. Er is plaats voor 
2 ernstig zieke mensen met een 
levensverwachting van minder 
dan 3 maanden. Vrĳ willigers 
zĳ n onmisbaar, zĳ  geven net 
dat extra stukje aandacht 
aan gasten en familieleden, 
waaraan zorgmedewerkers 
niet toekomen. Zĳ  bieden een 
luisterend oor, helpen tĳ dens de 
maaltĳ den, ontvangen bezoek 
en helpen waar ze kunnen. 
Een opleiding in de zorg is niet 
nodig, de organisatie schoolt 
en ondersteunt. Voor deze 
vrĳ willigersfunctie wordt een 
beschikbaarheid van 8 uur 
(2 x 4 uur) gevraagd. Meer 
informatie bĳ  mw. S. Hoogeveen, 

coördinator Hospice, tel. 
0523-624310 of email: info@
hospicehardenberg.nl
Centrum. Op 4 febr. is thuis 
overleden dhr. Freek Altena 
(Wulpstr. 7). We leven mee 
met zĳ n vrouw, kinderen 
en kleinkinderen, familie en 
vrienden. Freek Altena was 85 
jaar.
Op 5 febr. is onverwacht in 
haar slaap overleden Aleida Julie 
(Liedy) Veldhuizen-Eggengoor 
op de leeftĳ d van 74 jaar. Ze 
woonde aan de Havenweg 56. 
We leven mee met hen beiden 
en allen die haar zullen missen.
Meeleven. Wĳ  leven mee 
met mw. Klifman-de Jonge, 
Jonkerlaan 18, en met haar 
familie, omdat op 30 jan. zoon 
Jan is overleden. Jan Klifman 
woonde met zĳ n vrouw Myriam 
in Maastricht. Jan is opgegroeid 
in Hardenberg en voelde zich 
nog steeds erg verbonden met 
zĳ n geboorteplaats. 
Zieken. Mw. Schuttert-
Ligtenberg (De Spinde) is 
voor revalidatie in het CFH 
(revalidatie-unit, k. 15).
Dhr. Emo Smid (Waterlelie) 
verblĳ ft tĳ delĳ k op de 
revalidatieafd. in het CFH.
Mw. H. Harke-Centen, Burg. 
Schuitestr. 112, verkeert in de 
laatste fase van haar leven en 
wordt liefdevol omringd door 
haar kinderen.
Mw. A. Tĳ s-de Bruĳ n, K 
Doormanlaan 20, is nog in 
Aleida Cramer, Meindert van 
der Thĳ nensingel 1 7741 GB 
Coevorden (k. 3).
Mw. E. Nĳ meĳ er-Prenger, 
Bisschopshof 7, verblĳ ft nog in 
CFH, evenals mw. A. Wolbink-
Beuving, Hof van Pepĳ n 25.
Jarig. Wĳ  feliciteren mw. Zwĳ ze 
(Molenplein 14) die 4 febr. haar 
89e verjaardag vierde.
Mw. Radstaak-van Lochem 
(Badhuisplein 20) hoopt 11 febr. 
haar 85e verjaardag te vieren.
Mw. J. Ramaker-Ramaker, 
Gedempte Haven 65, 7772VD 
hoopt 13 febr. haar 84e
verjaardag te vieren.
Baalder. Zieken. Mw. Trĳ nie 
Oosterkamp-Kuiper, Baalderesch 
6, verblĳ ft nog in het CFH, 
revalidatieafd. 5. We wensen 
haar en haar en haar man 
sterkte.
Daar is ook dhr. Reinders, 
Gramsbergerweg 80, 
om te herstellen na een 

ziekenhuisopname. Kaarten zĳ n 
voor beiden écht ° jn!
Bedankje. ik vond het heel 
° jn om de bloemen uit de 
Baalderdienst te krĳ gen. Jopie 
Martens.
Baalderveld. Zieken. Bertha 
van Faassen (Eendekroos 15) 
zal de komende tĳ d in het 
CFH moeten verblĳ ven om te 
revalideren na een aanrĳ ding met 
val tot gevolg. We wensen haar 
goed herstel toe en sterkte. Het 
zĳ n lange dagen die veel geduld 
vragen, wilt u haar een kaartje 
sturen? Revalidatieunit 2, k. 20.
Op 3 febr. is in het UMC 
Groningen voor onderzoek 
opgenomen dhr. M. Verstraaten.
Op 7 febr. is zĳ n echtgenote J. 
Verstraaten opgenomen in het 
ziekenhuis te Hardenberg. We 
hopen met hen dat ze weer thuis 
zĳ n. Wilt u een kaartje sturen 
dan graag naar het huisadres 
Hoogenweg 51.
Hartelĳ k bedankt voor de mooie 
bos bloemen die ik afgelopen 
zondag mocht ontvangen vanuit 
de wĳ k Baalderveld, ik was blĳ  
verrast. Hartelĳ ke groeten Annie 
Dorgelo.
Radewĳ k. Zieken. Mw. 
J. Ekkelenkamp-Nĳ man 
(Westeindigerdĳ k 20) verblĳ ft 
op de revalidatieafd. (I-25) in het 
CFH.
Jarig. De wĳ kgemeente 
feliciteert mw. D. Nĳ man-ten 
Bos, Noord-Oosterweg 9, die 
op 12 febr. haar 86e verjaardag 
viert.

LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 16 febr.: De 
Lantaarn 9.30 ds. P. Linthof, 
Dedemsvaart.
Overlĳ den. Gods goedheid is 
te groot, voor het geluk alleen, 
zĳ  gaat in alle nood door heel 
het leven heen. Met dit gedicht 
maakt de familie Voortman het 
overlĳ den van hun man, vader en 
opa ds. Dirk Voortman bekend. 
Ds. Voortman was predikant in 
onze gemeente van 1970-1978. 
Ds. Voortman is overleden op 26 
jan. in de leeftĳ d van 85 jaar. De 
begrafenis heeft plaatsgevonden 
op 31 jan. te Wolvega. Wĳ  
wensen mw. Voortman, 
kinderen en kleinkinderen 
Gods troostende nabĳ heid 
toe. Correspondentieadres: 
Spoorlaan 14, 8471 JP Wolvega.
Jarig. Dhr. W. de Vries Zwarte 
Dĳ k 19, 7775 PA Lutten: 10-02-

1943.
Mw. G.G. Vogelzang-Wolf, 
Coevorderweg 143, 7781 PB De 
Krim: 11-02-1940.
Dhr. K. Brus, Kamperfoeliestraat 
2, 7775 BJ Lutten: 12- 02-1943.
Mw. R. Finke-Klok, 
Schuineslootweg 29B, 7777 RG 
Schuinesloot: 13-02-1940.
Dhr. G. Tempelman 
Gramsberger State 4 7783 AZ 
Gramsbergen: 14-02-1928.
Zieken. Mw. Klok-
Post, Schuineslootweg 49, 
Schuinesloot, is gevallen, i.v.m. 
een enkelfractuur verblĳ ft zĳ  nu 
op de revalidatie-afd. in het Clara 
Feyoena Heem.
Zr. Rina Wolf, Anerweg-Zuid 
17a, 7775 AN Lutten, is deze 
week opgenomen geweest in 
het ziekenhuis in Zwolle. Ze is 
nu weer thuis om verder aan te 
sterken. 
De bloemen gaan deze week 
met een groet van ons allen 
vanuit de Kruiskerk naar Greja 
Benjamins, Elimmerweg 6, 
Schuinesloot; vanuit De Kapel 
naar mw. F. Oelen Pro° jt, 
Schuineslootweg 92.

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 16 febr.: 9.30 ds. 
W. den Braber, Vriezenveen. Aan 
deze dienst hoopt ook mee te 
werken: Six for Jesus uit Dalfsen. 
Dit is een familieband die gospel- 
en Opwekkingsliederen en eigen 
nummers ten gehore brengt. 
Wat eens begon als een duo met 
optredens in kerkdiensten en 
trouwdiensten is uitgegroeid tot 
een familiecombo. Six for Jesus 
is een band uit Dalfsen, Nĳ kerk, 
Kampen en Heino. Zĳ  bestaat 
uit: vader Jan en moeder Sietske, 
4 dochters: Linda, Mirjam, 
Natasja en Dorina. Bovendien 
doen de schoonzoons Bas en 
Dirk ook geregeld mee, evenals 
de kleinkinderen Eva, Thomas, 
Nathan en Sara. Ook al staan zĳ  
soms met 5 of 7 op het podium; 
de naam blĳ ft 6-4-Jesus. 6-4 
Is namelĳ k ook de trouwdag 
van Jan en Sietske (6 april). De 
instrumenten die zĳ  bespelen 
zĳ n: piano, gitaar, basgitaar, 
drums en percussie. Met hun 
liederen willen zĳ  de blĳ de 

boodschap van het Evangelie 
uitdragen: Gods liefde voor 
de mens door Jezus Christus. 
Namens de Eredienstcommissie. 
Beerzerveld 19.00 Gez. 
dienst. O.v.d.: mw. B. Bouwhuis. 
Diakenen: H. ter Bekke en 
P. Olsman. Collecten: KIA 
Werelddiaconaat, kerk en 
gebouwen.
Meeleven. We denken in 
de komende week vooral aan 
dhr. J. de Jonge, onze vaste 
vakantiegast, die een operatie 
moet ondergaan. We wensen 
hem en zĳ n vrouw heel veel 
sterkte toe en we nemen hen 
beiden mee in onze gebeden.
Tekst. We kunnen erover 
klagen dat rozenstruiken 
doornen hebben of ons 
verheugen dat doornenstruiken 
zulke mooie rozen hebben. 
Abraham Lincoln.

NIEUWLEUSEN
Contactpersoon: dhr. G. 
Vrieling, Oosterveen 24, 7711 BS 
Nieuwleusen, tel. 0529-481637
Kerkdiensten 16 febr.: 
Ontmoetingskerk 10.00
ds. W. Visscher, Dedemsvaart. 
Knd.: groep 1 t/m 8. 
Collecten: diaconie, kerk 
en het onderhoudsfonds. 
Maranathakerk 19.15 ds. 
B. Breunisse, Hardenberg. 
Collecten: diaconie, kerk en 
het onderhoudsfonds.
Zieken. Br. J. de Graaf, 
Meeleweg 66, is thuisgekomen 
uit het Ziekenhuis.
Zr. L. de Graaf-van der Vegt is 
verhuisd van de Kievitsbloem 
te Zwolle naar het verpleeghuis 
Rosengaarde te Dalfsen, afd. 
Ruitenborgh, k. 124.
De Bloemen gaan als groet 
naar zr. H. Wolbert-Godeke, Van 
Ankumhof 18.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 16 febr.: 
10.00 ds. T. Veenstra, Kampen. 
Oppas: Hennie Lok en Annelon 
Mooiweer. Knd.: groep 1: Merel 
en Sandra. Organist: Hans 
Dunsbergen. 14.30 ds. R. Perk, 
Nĳ verdal. Organist: Tjakko de 
Jonge. Collecten: 1. Kerk. 
2. Diaconie.
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berichten uit de gemeente

kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

½ jaar 

GRATIS 
proberen!!

“De Bijbel is geen boekje 
voor het bloeden.”

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

Zonder kosten. Zonder verplichting.

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

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.TOE AAN  
EEN NIEUWE 
SITE VOOR  
UW KERK?

Advertenties

IJhorst-De Wijk peilt mening inwoners

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTERMail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ZENDINGSMIDDAG 
VAN DE KERK?
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Dwalend door het 
voormalig Henri-

ette Polakmuseum (nu samenge-
voegd met het Stedelijk museum) 
in Zutphen werd ik onverwacht 
geconfronteerd met kunst van Riek 
(Hendrike Louise) Wesseling. Deze 
kunstenares werkte uitsluitend in 
zwart wit, beelden van verinner-
lijkte, verstilde werelden. Zij werd 
geboren in Banjoe Biroe, Neder-
lands-Indië in 1914 en overleed in 
het Rosa Spierhuis te Laren, 80 jaar 
oud. 
Een maand na haar geboorte stierf 
haar moeder en het kind werd 
ondergebracht in pleeggezinnen. 
Was haar leven aanvankelijk zwaar 
en turbulent, in later jaren kwam 
er meer rust. Tijdens haar leven 
hechtte de kunstenares weinig aan 
exposities rond haar werk. Omdat 
figuratieve kunst weinig belangstel-
ling genoot, is haar oeuvre nogal 
onbekend en onderbelicht geble-
ven.

Op een keer dwaalde ik door dat 
museum, en zoals ieder zichzelf 
respecterend museum was ook 
hier een computer waar een mens 
haar eigen tentoonstelling kan 
samenstellen. Als eerste kwam 
een prachtige pentekening van 
een oude boom langs de water-
kant tevoorschijn. Het wekte mijn 
nieuwsgierigheid. Ik ‘googelde’ ver-
der naar het werk van Riek Wes-
seling. Plotseling verscheen er een 
prent heel anders dan haar andere 
werken. Een vrouwenhoofd, twee 
handen schuin voor de mond opge-
heven, het rechteroog bedekt met 
een soort van gesloten glazen bol 
waar drie gezichten van terzijde 
afgebeeld zijn. De prent, gemaakt in 
1983, droeg als titel ‘Obsessie’. 

Wie ooit geobsedeerd is geweest 
door iets of iemand, of door een 
bepaalde situatie, zal in deze afbeel-
ding onmiddellijk de gevangenschap 
die obsessie is, herkennen. Het is 
een vreselijke, bijna ongecontro-
leerde gebondenheid van de geest, 
waar geen enkele ruimte meer is 
voor andere dingen. Een mens die 
bezeten is door een obsessie heeft 
geen oog meer voor de omgeving 
of voor zaken waar anderen mee 
bezig zijn. Heel het wezen wordt 
in beslag genomen door dat ene, 
waar alle gedachten en gevoelens 
om draaien. 

Een obsessie heeft vele gezichten 
en kent ook een mildere variant, 
die sommigen erg prettig vinden, 
namelijk verliefdheid. Die kan ook 
zo vervullend zijn dat er niets meer 
bij kan. Je kunt alleen nog maar aan 
die ene persoon denken, zij of hij 
vervult alle gedachten en gevoelens, 
verlangens en dromen. 

Ook bestaat er een gevaarlijke 
variant, namelijk de obsessie die 
te maken heeft met geloof en alles 
wat daarmee samen kan hangen. 
Zozeer, dat de vervuldheid van 
God of Allah verwordt tot gods-
dienstwaanzin en in het slechtste 
geval kan leiden tot vernietiging van 
de menselijke waardigheid. Geze-
gend de mens die ruimte heeft 
voor de medemens.

Obsessie
DOOR DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN

Hoe verder 
met de kerk?

IJhorst-De Wijk peilt mening inwoners

Heb je iets met religie, kerk 
of geloven? Zo ja, wat dan 
precies? Zo nee, waarom 
niet? Wie of wat inspireert 
je op dit moment het meest 
in het leven? Als je aan onze 
kerkelijke gemeente denkt, 
wat heb jij dan tot op heden 
als positief ervaren? Wat heb 
je als minder ervaren? Mis je 
iets?

Dit zijn enkele van de vragen 

uit de enquête die 
de Protestantse 

Gemeente IJhorst-De Wijk  bij 
de inwoners van beide dorpen in 
de brievenbus heeft gedaan. Er 
werd niet gekeken naar de vraag 
of men gelovig, randkerkelijk of 
níet religieus is. De antwoor-
den worden meegenomen in het 
Beleidsplan 2020-2024, dat de 
komende tijd wordt opgesteld 
en als opvolger dient van het 
Beleidsplan 2016-2020. 

Ideeën
De rest van de vragen ging over 
het belang van de kerk voor de 
dorpsgemeenschappen en de 
beleving van vrijwilligers. Ook 
werd gevraagd met ideeën te 
komen over hoe het in de kerk 
anders kan. Om de ontvangers 
van het formulier een beetje op 
weg te helpen, werd een A4tje 
bijgevoegd met meningen die je 
wel eens in de kerk hoort. Bij-
voorbeeld: ‘Kerkbezoekers willen 
een stevig verhaal, geen gezweef.’ 
Of: ‘Onze diaconale projecten 

ondersteunen allerlei soorten 
mensen.’ Onderaan stonden 
enkele vragen, bijvoorbeeld over 
het bereiken van mensen, het 
leggen van verbinding of de rol 
van het evangelie. Uitsmijter was 
de opmerking dat Jezus geen 
kerk stichtte 
maar een bewe-
ging. Genoeg om 
over na te den-
ken. 
Rode draad
Leo Tjoonk uit 
De Wijk is voor-
zitter van de 
kerkenraad. Hij stelt vast: “Het 
is nog te vroeg om de balans op 
te maken. De resultaten van de 
enquête worden de komende tijd 
verwerkt. Maar op grond van de 
signalen die we nu al binnen heb-
ben gekregen, is er wel een rode 
draad. Veel mensen, ook zij die 
niet meer in de kerk komen, wil-
len wel dat de kerk blijft bestaan. 
We zijn nu alleen op zondag 
geopend ter gelegenheid van de 
dienst, maar velen willen graag 
dat de kerk ook doordeweeks 
vaker opengaat, zoals je dat bij 
rooms-katholieke kerken ook 
ziet.” 
Overigens wordt al gedeeltelijk 
aan die wens tegemoet gekomen: 
de kerk organiseert een ‘Levens-
café’ waarin over zingeving wordt 
gesproken; ook worden zes  
pianoconcerten gegeven die meer 
dan honderd bezoekers trekken. 

Denken in mogelijkheden
Over de achtergrond van de 
enquête vertelt Tjoonk: “De 
kerkgang neemt af, ook bij ons. 
Maar veel mensen zitten wel met 

vragen rondom het bestaan en 
zingeving. Met hen willen wij in 
ons beleid rekening houden. Ook 
als het gaat om mensen die nooit 
in een kerk komen, er bijvoor-
beeld wel zijn getrouwd, maar 
daarna nooit meer zijn geweest. 

Het is lastig om 
mensen die niet 
met kerkelijk 
leven zijn opge-
groeid, toch bij 
het geloof te 
betrekken. Toch 
willen wij ook 
graag horen wat 

zij vinden. Onze kerk wil hen 
niet overtuigen, maar wel laten 
zien in hoeverre 
geloof en Bijbel 
in de huidige tijd 
relevant zijn. We 
denken graag in 
mogelijkheden. 
Wat willen de 
mensen het liefste 
met de kerk? Daarna bekijken we 
wat er kan en welke vrijwilligers 
nodig zijn om de wensen te rea-
liseren.” 

Bos bloemen
Tjoonk: “Twintig jaar geleden 
hebben we ook al eens de menin-
gen gepeild en daar zijn toen 
leuke dingen uitgekomen. We 
kregen signalen waaruit bleek dat 
mensen de kerk graag als verbin-
dende factor zien. In geval van 
ziekte of nood zouden we een 
bos bloemen kunnen bezorgen, 
zonder te kijken naar achter-
gronden. De antwoorden hebben 
we destijds meegenomen bij het 
opstellen van het profiel voor de 
nieuwe predikant.” 

Van recenter datum was het sig-
naal dat gemeenteleden afgaven 
over de jeugd: ”Die missen we in 
de kerkdiensten, maar inmiddels 
zijn we begonnen met vier spe-
ciale gezinsdiensten per jaar. De 
laatste keer waren er zo’n dertig 
kinderen! Ook ouders die bijna 
niet in de kerk komen, gaan wel 
naar zo’n gezinsdienst. We willen 
het aantal gezinsdiensten verho-
gen naar zes per jaar.” 

Godslampje
De gemeente IJhorst-De Wijk 
telt ongeveer duizend doople-
den en belijdende leden. Over de 
huidige kerkelijke ontwikkelingen 

zegt Tjoonk: “We 
leven in een tijd 
met veel uitdagin-
gen. Hebben we 
nog een kerk in 
2030? En hebben 
we het dan over 
IJhorst-de Wijk 

of over  één kerk voor meerdere 
dorpen? We willen het Gods-
lampje graag brandende houden, 
maar we zien ook dat we moeten 
samenwerken.” Met ‘we’ bedoelt 
Tjoonk ook Koekange, Ruinen en 
Ruinerwold, die in tegenstelling 
met het Overijsselse IJhorst in 
Drenthe liggen.  “Om de samen-
werking tussen deze dorpen te 
bevorderen, is een commissie in 
het leven geroepen. Een aantal 
zaken  kan gezamenlijk worden 
uitgevoerd, bijvoorbeeld een 
Oudejaarsavonddienst of vesper-
diensten rond Pasen. “De kerken 
willen ook de samenwerking tus-
sen de predikanten bevorderen. 

Voorzitter van 
de kerkenraad 

IJhorst-De Wijk 
Leo Tjoonk

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

“Hebben we nog  
een kerk in 2030? en Hebben 

we Het dan over één kerk voor 
meerdere dorpen? we willen 

Het godslampje brandende 
Houden, maar we moeten wel 

samenwerken.”

“eén van de acties van Het 
diaconaal verband de wolden 

is Het sparen van de-punten. met 
de opbrengst wordt door de-

koffie bescHikbaar gesteld voor 
de voedselbank.”

Lees verder op pagina 7
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Zaterdag 15 februari
EO | NPO2 | 18.10
Nederland Zingt
Vanuit de Sint Catharĳ nekerk in 
Brielle klinkt vrolĳ k gezang. Heer-
lĳ ke liederen die alles te maken 
hebben met Israël.

Zondag 16 februari
KRO-NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
Via de bouw en een studie 
bedrĳ fskunde kwam Jeroen Vos 
terecht waar hĳ  hoort: als geeste-
lĳ k verzorger in een verzorgings-
tehuis.

Zondag 16 februari
EO | NPO2 | 09.20
Zie je Zondag
Hervormd Ameland. Tot rust 
komen. Het geluid van de wind 
die ruist door het duingras, ver-
mengt zich met het ritmisch bre-
ken van de golven op het strand. 
Iemand die mee kan praten over 
de schoonheid van de natuurlĳ ke 
elementen is Fokke, koster van 
de kerk.

Maandag 17 februari
KRO-NCRV | NPO2 | 22.50
Kruispunt
Een kwart van de senioren heeft 
ermee te maken gehad: oplich-
ters, die met een glad verhaal 
proberen geld en goederen te 
stelen. Dat bleek vorig jaar uit 
onderzoek van de ouderenbond 
KBO-PCOB. 

Dinsdag 18 februari
AVROTROS | NPO1 | 21.30
Ellie op patrouille
Ellie werkt mee in de Armeense 
hoofdstad Yerevan waar politie 
goed zichtbaar op straat is. Ze 
snu  ̈elt mee met honden op de 
luchthaven naar verboden voor-
werpen.

Woensdag 19 februari
NTR | NPO2 | 22.20
Andere Tĳ den
Andere Tĳ den keert terug naar 
de jaren zeventig en tachtig, als 
de politie begint te in° ltreren in 
de criminele wereld. Een wereld 
waarin steeds meer liquidaties 
plaatsvinden. Het zĳ n ook de 
hoogtĳ dagen van Klaas Bruinsma.

Donderdag 20 februari
EO | NPO2 | 22.20
God, Jesus, Trump !
Tĳ s van den Brink gaat naar een 
bĳ eenkomst waar Trump een uit-
zinnige massa toespreekt. Voor 
sommige christenen geldt Trump 
zelfs als een gezondene van God. 
Trump behartigt christelĳ ke 
belangen in ruil voor een christe-
lĳ ke stem.

Vrĳ dag 21 februari
EO | NPO1 | 21.30
De laatste 24 uur
De man wiens leven over rozen 
leek te gaan, gaat het avontuur 
aan met Bert van Leeuwen. Want 
niets is wat het lĳ kt en ook Jör-
gen Raymann ging door zware 
jaren.

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

Niets zien van wat je gelooft
In een prachtig themanummer van 
het blad Onderweg, over ‘trouw’, 
mĳ mert Barend Kamphuis, emeritus-
hoogleraar systematische theologie 
aan de TU Kampen, over Gods onver-
gankelĳ ke trouw en onze kĳ k op de 
kerk.

Het komt er heel erg op aan hoe je 
naar de kerk kĳ kt en hoe je erover 
spreekt. Zie je alleen maar gevaar-
lĳ ke ontwikkelingen? Klaag je alleen 
over veranderingen? Ben je dan 
niet je geloof in Gods trouw aan 
zĳ n kerk kwĳ tgeraakt? Dan is jouw 
geklaag een sel  ̈ul° lling prophecy, 
want alleen in de weg van geloof 

wordt Gods belofte van trouw 
werkelĳ kheid. Geloof is echter 
geen vanzelfsprekendheid. Geloof 
is heel iets anders dan er makkelĳ k 
van uitgaan dat het wel goed komt 
met de kerk en dat iedere veran-
dering vooruitgang is. Geloof is dat 
jĳ  je vastklampt aan Gods beloften, 
dat je het daarmee waagt, des-
noods tegen alle schĳ n in. Geloof 
is geen pessimisme, maar ook 
geen optimisme. Het is realisme. 
Je erkent alle gevaren, maar toch 
waag je het met de trouw van God.  
‘Het geloof (...) overtuigt ons van 
de waarheid van wat we niet zien.’ 
Als we het wel konden zien, had-
den we geen geloof nodig. Ik heb 
geen geloof nodig om de lepelaars 
te zien in het nieuwe Reevediep bĳ  
Kampen, hoogstens een verrekĳ -
ker. Geloof heb ik nodig om me te 
overtuigen van wat ik niet kan zien: 
dat die lepelaars het werk zĳ n van 
Gods handen, zĳ n kunstwerk. De 
gelovigen uit Hebreeën 11 zagen 
meestal niets van wat ze geloofden. 
Abraham zag niet ‘de stad met fun-
damenten’, hĳ  zag alleen maar zĳ n 
nomadenkamp met tenten (vers 
9-10). Mozes zag de schatten van 
Egypte, maar dat de smaad van 
Christus meer waard was, dat zag 
hĳ  niet (vers 26). Maar Abraham 
en Mozes en al die anderen geloof-
den Gods beloften. Ze rekenden 
op Gods trouw. Dat was voor hen 
meer dan genoeg bewĳ s om over-
tuigd te zĳ n, ook al zagen ze er 
niets van. 

Maak het niet te mooi
De PKN is het eerste kerkgenoot-
schap wereldwĳ d met een eigen 
liturgie om de overgang te vieren van 
een transgender, van het biologische 
geslacht naar het ervaren geslacht. 
Dergelĳ ke ‘transitievieringen’ gebeu-
ren steeds vaker, maar het toevoegen 
van een aparte liturgie aan het dien-
stenboek stuit ook op kritiek, zo lezen 
we in het Nederlands Dagblad.

Sommige transgenders vinden het 
lastig dat deze liturgie ook een plek 
biedt om te bidden voor mensen 

die moeite hebben met hun tran-
sitie. Critici stellen dat de liturgie 
daarmee begrip afdwingt voor 
mensen die voor transgenders een 
grote bron van ellende vormen.
Henk Jochemsen, voormalig hoog-
leraar christelĳ ke ° loso° e, vindt om 
een andere reden dat een ‘transitie-
liturgie’ geen goed idee is: “Een ker-
kelĳ ke liturgie kent altĳ d een aspect 
van viering van Gods heil. En ook 
wanneer een transitie, in elk geval 
in eerste instantie, als een positieve 
stap wordt ervaren, blĳ ft die stap 
naar mĳ n besef te zeer staan in het 
teken van de gebrokenheid, die ook 
na de transitie ervaarbaar blĳ ft, om 
die te vieren als gestalte van heil.”
Emeritus dominee Wim Dekker 
(PKN) sluit zich bĳ  Jochemsen aan: 
“Terecht zegt hĳ  echter dat er ker-
kelĳ k weinig te vieren valt na een 
transitie. De Protestantse Kerk in 
Nederland deed hierin een veel te 
grote en theologisch weinig door-
dachte stap. Daarin heeft Jochem-
sen gelĳ k. Maak het alsjeblieft niet 
te mooi.”

Verdeeldheid of liever 
scheuring?
De vrouw in het ambt is momenteel 
een splĳ tzwam binnen de Christelĳ ke 
Gereformeerde Kerken. In het Neder-
lands Dagblad mengt de voormalige 
Theoloog des Vaderlands, Stefan Paas, 
zich ook in deze kwestie. Volgens hem 
spelen er twee discussies. 

De eerste is de kwestie van het 
Schriftgezag. Voorstanders van 
een strakke lĳ n waarbĳ  ‘onge-
hoorzame’ gemeenten uitein-
delĳ k uit het kerkverband gezet 
kunnen worden, zeggen vaak dat 
het hier gaat om het gezag van 
de Schrift. Dat lĳ kt me onjuist. 
Het gaat om verschillen in inter-
pretatie van de Schrift tussen 
mensen die allemaal het gezag van 
de Schrift erkennen. Beide stand-
punten kunnen zich beroepen op 
bĳ belse teksten en historische 
argumenten. Het gaat om een 
zaak die het leven van gemeen-
ten diep raakt. Het is duidelĳ k te 
veel gevraagd om het op dit punt 
nu eens te worden. De tweede 
discussie gaat over de vraag wat 
een kerkverband is. Voorstanders 
van de strakke lĳ n vinden dat het 
CGK-kerkverband één beleid 
moet hanteren. ‘Ongehoorzame’ 
gemeenten moeten zich houden 
aan synodebesluiten die bĳ  meer-
derheid van stemmen zĳ n geno-
men. Maar dat is een juridisch 
of bestuurlĳ k, geen inhoudelĳ k 
argument. En we kunnen met 
de kerkelĳ ke verdeeldheid die 
het Christendom al eeuwenlang 
plaagt niet zomaar een isgelĳ k-
teken zetten tussen een kerkver-
band dat in de negentiende eeuw 
is gevormd, en de ene kerk van 
alle tĳ den en alle plaatsen. Vele 
kerken zĳ n, naar eer en geweten 
en na zorgvuldige Schriftstudie, 
op dit punt tot andere (meerder-
heids)besluiten gekomen. Het zou 
nogal parmantig zĳ n - om niet te 
zeggen sektarisch - als de synode 
van een enkel Nederlands kerk-
verband de vrouw in het ambt 
zou verwerpen als een onbĳ belse 
dwaling. Je kunt ook vinden dat 
de Schrift onvoldoende steun 
biedt voor de vrouw in het ambt, 
en tegelĳ k erkennen dat vele 
andere christenen tot andere 
inzichten zĳ n gekomen. Die ver-
deeldheid kan tot verdriet stem-
men, maar een scheuring op dit 
onderwerp zou nog meer reden 
voor verdriet geven. 

-
-

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

Ĳ horst-de Wĳ k is momenteel 
vacant voor een halve predikants-
plaats. Ruinerwold en Ruinen 
hebben eveneens een vacature 
voor een halve fte. De predikant 
is het ‘gezicht’ van zĳ n gemeente, 
maar het is ook goed als hĳ  eens 
in een andere gemeente komt. 
Hĳ  heeft toch ook behoefte aan 
een klankbord en uitwisseling van 
ervaringen met collega’s. Daarom 
denken de gezamenlĳ ke kerken 
na over een breed moderamen, 
dat de predikanten in hun werk-
zaamheden ondersteunt. Ze 
zouden samen een dienst kunnen 
voorbereiden of gespreksgroe-
pen leiden. Dat zal de werkdruk 
verminderen.” Voor de invulling 
van de vacature Ĳ horst-De Wĳ k 
wordt gedacht aan een duobaan. 

Een mens moet zijn leven 
vanaf het begin tot aan het 
einde zelf in de hand hou-
den. Per slot van rekening is 
de mens het product van zijn 
eigen inspanningen. Mis-
schien mag je zo langzamer-
hand wel zeggen dat een mens 
zijn eigen maker is. De dingen 
heb je zelf in de hand en als 
er iets misgaat, is dat vaak 
aan jezelf te wijten. Verkeerde 
afslag genomen, zeggen we 

dan. En als je eenmaal op een 
doodlopende weg zit, is er 
geen omkeer meer mogelijk. 
Jammer dan.

DOOR DS. TAMMO OLDENHUIS, COEVORDEN

Die redeneringen lĳ ken allemaal 
zo klaar als een klontje, alleen de 
grondslag ervan deugt voor geen 
meter. De zogenaamde autonomie 
van de mens kan hem maken tot 
een monster. 

In de tachtiger jaren van de 
negentiende eeuw vertrouwde 
de dichter Frederik van Eeden de 
volgende regels aan het papier 
toe: ”Ik ben een God in het diepst 
van mĳ n gedachten.” Die oude 
dichtregels, meer dan een dikke 
eeuw oud, zĳ n nog lang niet stof-
° g geworden. Ze spelen nog voluit 
een rol. Het leven is maakbaar en 
maak er dan alstublieft ook wat 
goeds van. We hebben het per 
slot van rekening allemaal in eigen 
hand. 
Mensen met ernstige handicaps 
kun je beter niet geboren laten 
worden, zo is de redenering. En 
als je oud en krakemikkig wordt, is 
het beter op tĳ d in te grĳ pen, het 
scheelt een hoop gedoe en vooral 

een hoop geld. 

Ik kan het niet helpen maar ik 
bespeur hier telkens weer boos-
aardige tendensen. De partĳ  van 
de democratische drammers, D66, 
hamert opnieuw 
op haar lievelings-
aambeeld. Uit een 
onderzoek onder 
ouderen boven de 
55 is gebleken dat 
een percentage 
van 0,18 procent 
een zekere euthanasiewens heeft, 
zonder dat er sprake is van licha-
melĳ ke ongemakken of ziekte. 
Als zĳ  te zĳ ner tĳ d vinden dat het 
genoeg is geweest met hun leven, 
moet het gewoon kunnen ophou-
den. Net zoals je per die en die 
datum de krant kunt opzeggen. 
Genoemde partĳ  vindt dat je dan 
via de wettelĳ ke kassa een kaartje 
moet kunnen verkrĳ gen voor de 
laatste reis met de trein. Hupsa-
kee, weg ermee. 

Indertĳ d werd in Den Haag na 
het rapport Schnabel besloten dat 
de wetgeving inzake euthanasie 
goed geregeld was, dus bleef het 
zoals het was. En nou toch weer 
onder stok oplopen (tegendraads 

zĳ n, red.). Als een verwend kind 
doordrammen, omdat je je zin niet 
gekregen hebt. Het is meer dan 
een schande! Gelukkig zĳ n de chris-
telĳ ke partĳ en mordicus tegen. 
Uit het bovengenoemde onderzoek 

blĳ kt trouwens 
dat de euthanasie-
wens wegvalt als 
de levensomstan-
digheden anders 
worden. 

Eenzaamheid 
blĳ kt een grote factor te zĳ n. Daar 
zouden we maar eens meer aan 
werken in plaats van zulke godde-
loze voorstellen te lanceren. Maar 
kennelĳ k is dat in een zogenaamde 
maakbare maatschappĳ  moeilĳ k te 
realiseren. Waar vergeten wordt 
dat een mens schepsel is, daar gaat 
er veel meer mis dan je zelf in de 
gaten hebt.  Oh nooit geweten dat 
dat zo is? Daar hebben we een heel 
oud maar nog heel actueel boek 
voor. Goed om nog eens ter hand 
te nemen. Zelfs voor drammers 
heel leerzaam en 
heilzaam tegelĳ kertĳ d.

Is het leven 
maakbaar?

bij de achterdeur 

ALS ZIJ TE ZIJNER TIJD VINDEN DAT 
HET GENOEG IS GEWEEST MET HUN 

LEVEN, MOET HET GEWOON KUNNEN 
OPHOUDEN. NET ZOALS JE PER DIE 

EN DIE DATUM DE KRANT KUNT 
OPZEGGEN.

Indrukwekkende � lm 
in Willemsoord



zondag 16 februari 2020 7berichten uit de gemeente

Ĳ horst-de Wĳ k is momenteel 
vacant voor een halve predikants-
plaats. Ruinerwold en Ruinen 
hebben eveneens een vacature 
voor een halve fte. De predikant 
is het ‘gezicht’ van zĳ n gemeente, 
maar het is ook goed als hĳ  eens 
in een andere gemeente komt. 
Hĳ  heeft toch ook behoefte aan 
een klankbord en uitwisseling van 
ervaringen met collega’s. Daarom 
denken de gezamenlĳ ke kerken 
na over een breed moderamen, 
dat de predikanten in hun werk-
zaamheden ondersteunt. Ze 
zouden samen een dienst kunnen 
voorbereiden of gespreksgroe-
pen leiden. Dat zal de werkdruk 
verminderen.” Voor de invulling 
van de vacature Ĳ horst-De Wĳ k 
wordt gedacht aan een duobaan. 

DE-punten 
De gemeente De Wolden bestaat 
onder meer uit de dorpen Koe-
kange, Ruinen, Ruinerwold, De 
Wĳ k, Zuidwolde en diverse 
gehuchten. De zeer dunbevolkte, 
natuurrĳ ke gemeente ligt in Zuid-
west Drenthe en grenst aan de 
gemeente Staphorst, waartoe 
het dorp Ĳ horst behoort. 

De Protestantse Gemeente 
Ĳ horst - De Wĳ k ligt dus in twee 
provincies, waarvan het groot-
ste gedeelte zich bevindt in de 
(burgerlĳ ke) gemeente De Wol-
den. “Ook de diaconieën in de 
gemeente De Wolden hebben 
zich gebundeld”, vertelt Tjoonk. 
“Eén van de acties van dit Dia-
conaal Verband De Wolden is 
het sparen van DE-punten. Met 
de opbrengst wordt door DE-
ko�  e beschikbaar gesteld voor 

de Voedselbank. Het Diaconaal 
Verband is tevens aanspreekpunt 
voor de burgerlĳ ke gemeente. De 
samenwerking verloopt goed; van 
de burgerlĳ ke gemeente krĳ gen 
de diaconieën ook de adressen 
voor de bezorging van kerstpak-
ketten voor de minima in de 
gemeente De Wolden. Zo laten 
de kerken zien dat ze er zĳ n voor 
de mensen.” 
Hoe verder? 

Nadat de antwoorden op de 
enquête zĳ n binnengekomen, 
wordt een speciale commissie 
gevormd die de resultaten nog 
dit voorjaar op een rĳ tje zet. De 
uitkomsten worden vervolgens 
vertaald naar het nieuwe beleids-
plan. De gemeenteleden worden 
bĳ  de totstandkoming van dit 
plan betrokken. 

De Franse ° lm ‘Il y a longtemps 
que je t’aime’ (‘Al lang houd ik van 
je’), geregisseerd en geschreven 
door de bekende romanschrĳ ver 
Philippe Claudel, vertelt het ver-
haal van de twee zussen Juliette 
en Léa die in het verleden op 
bruuske wĳ ze van elkaar werden 
gescheiden. Juliette verlaat na 
vĳ ftien jaren de gevangenis. Haar 
jongere zus Léa vangt haar op bĳ  
haar thuis. Gaandeweg wordt dui-
delĳ k waarom Juliette, die arts is, 

gevangen zat: zĳ  wilde haar onge-
neeslĳ k zieke zoon behoeden 
voor een vreselĳ ke dood door 
verstikking. Zal zĳ  haar plaats 
onder de mensen weer kunnen 
innemen? Hoe gaan we om met 
mensen met een ‘verleden’? Actu-
ele thema’s waarover na a  ̧oop 
nagepraat kan worden. 

Donderdag 20 februari, 19.30 uur, Willemsoord, Protes-
tantse Kerk, Steenwĳ kerweg, gespreksleiding: ds. Gerrit 
van den Dool, toegang gratis 

Wat zĳ n de trends in Nederland? 
Wat kunnen we daar als Protes-
tantse Kerk mee? Waarom is de 
Kliederkerk zo’n succes? Zĳ n pio-
niersplekken echt van levensbe-
lang voor bezoekers? Heeft God 
ons pionieren wel nodig? Mag 
je in deze tĳ d nog wel gewoon 
gemeentepredikant zĳ n?

Op het landelĳ k missionair event 
‘Blik naar buiten’ komen deze 
vragen aan bod. Predikant en 
theoloog Tim Vreugdenhil vertelt 
bĳ voorbeeld welke trends het 
komende decennium zeer waar-
schĳ nlĳ k zullen bepalen en wat 
die trends van de Protestantse 
kerk vragen in een tĳ d van grote 
veranderingen. Hĳ  heeft de pri-
meur: voor het eerst wordt in 
Nederland een missionaire 
trendrede gepresenteerd.

Doet geloven ertoe? Pio-
niers-plekken en kliederkerk 
Prof. Dr. Gert Noort spreekt 
over geloven als christelĳ ke min-
derheid in Nederland en hoe je 
in een geseculariseerd land toch 

kunt ervaren dat geloven ertoe 
doet. Ds. Janneke Nĳ boer vertelt 
over de impact van pioniersplek-
ken. We horen of deze plek-
ken echt betekenis hebben in 
het leven van de bezoekers. En 
wat voor betekenis dat dan is. 
‘Slechts’ sociale binding? Heeft 
God ons pionieren wel nodig? 
De Kliederkerk heeft een grote 
aantrekkingskracht op jonge 
gezinnen aan de rand en buiten 
de kerk. Nelleke Plomp vertelt 
hoe Kliederkerk in veel dingen 
anders is dan een doorsnee 
protestantse kerkdienst en welke 
lessen hieruit te trekken zĳ n. 

Workshops 
In de middag is er een gevarieerde 
keuze aan workshops. Kom bĳ -
voorbeeld luisteren naar Mark de 
Jager, jonge theoloog des vader-
lands. Of naar Jurek Woller, die de 
Alpha-cursus inzet als pionier in 
Rotterdam.  bron: protestantsekerk.nl

Vrĳ dag 13 maart, 10.30 – 16.30 uur, Utrecht, 
Jacobikerk en de Social Impact Factory, € 19,50 p.p. 
info: info@protestantsekerk.nl, aanmelden via 
protestantsekerk.nl

Vervolg van pagina 5 Voorjaarslezing IVN 
Noord in Orvelte
Bestsellerauteur, spreker en 
gedragswetenschapper Ben Tig-
gelaar zal de derde Voorjaarsle-
zing van IVN Noord verzorgen. 
IVN Noord startte deze traditie 
twee jaar geleden met Jan Ter-
louw (2018) en Mark Tuitert 
(2019). Ben Tiggelaar houdt zich 
al ruim 30 jaar bezig met leider-
schap, verandering en menselĳ k 
gedrag. Hĳ  richt zich op vragen 
als: welke psychologische drem-
pels moeten we over om tot 
echte verandering te komen? En: 
hoe help je mensen om veran-
deringen die ze graag willen ook 
echt vol te houden? Speciaal 
voor IVN Noord zet hĳ  op een 
rĳ tje wat mensen zouden moe-
ten weten over leiderschap en 
verandering in relatie tot groe-
ner denken en doen. Gebaseerd 
op gedegen gedragswetenschap-
pelĳ k onderzoek en tegelĳ k zeer 
praktisch. 

Dinsdag 3 maart, 16.00 - 18.00 uur (inloop 15.30 uur), 
Orvelte, IVN De Veldhoeve, Zuideresweg 10, 
aanmelden: t.manak@ivn.nl 

Workshop 
handletteren
Christelĳ k Boekenhuis De 
Akker is 25 jaar en viert dat 
met allerlei activiteiten. Bĳ voor-
beeld met een workshop hand-
letteren. Deelnemers leren niet 
alleen handletteren, maar gaan 
ook naar huis met een prachtig 
zelf-beschreven fotolĳ st, paper-
bag, candlebag of glasplaatje. 
Made by W&G verzorgt de 
workshop. Opgeven kan via tel. 
0546 - 5634 93 en jubileumdeak-
ker@gmail.com.

Dinsdag 10 en donderdag 12 maart, 19.00 uur, Vriezen-
veen, Krĳ gerstraat 57, € 15

Mozaiek komt naar 
Almere en Nijverdal 
De evangelische gemeente 
Mozaiek onderzoekt de moge-
lĳ kheden om nieuwe gemeen-
ten te stichten in Almere 
(Mozaiek036) en Nĳ verdal 
(Mozaiek0548). In Nĳ kerk is 
sinds 2019 Mozaiek033. Van-
wege het groeiend aantal bezoe-
kers zĳ n er vanaf 8 maart twee 
diensten op de zondagmorgen. 
Ook komt er een Mozaiek055 
(Apeldoorn). Daarnaast oriën-
teert Mozaiek zich op andere 
regio’s om mogelĳ ke gemeenten 
te starten. Het leiderschaps-
team van Mozaiek breidt niet 
‘zomaar even’ uit. Er zĳ n infor-
matiebĳ eenkomsten voor men-
sen die zo’n kerk wel zien zitten, 
introductiecursussen voor aan-
staande leden en bĳ eenkomsten 
voor wie mee wil bouwen aan 
een nieuwe gemeente. Het lei-
dersteam van Mozaiek zegt in 
haar nieuwsbrief: “We kunnen 
niet genoeg benadrukken dat we 
jullie gebed om Gods leiding in 
dit alles zo nodig hebben.”

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BĲ ZONDERE THEMA-AVOND?

Onweerstaanbaar is voor U 
het geloof van mensen, God.
Gĳ  geeft U gewonnen 
als zĳ  vrĳ moedig en hartstochtelĳ k 
U aanklampen 
en een beroep op U doen.
Wĳ  komen bĳ  U aan
zoals wĳ  zĳ n, 
wĳ  willen dat Gĳ  voor ons doet 
wat wĳ  U vragen: 
open uw hand 
en geef ons al wat wĳ  nodig heb-
ben 
alles wat goed voor ons is 
brood en vrede 
het lichaam van Jezus uw zoon 
vandaag en alle dagen van ons 
leven. 

Geef uw zegen, God, 
aan onze wereld 
en blĳ f ons trouw 
in alles wat er gebeuren kan. 
Wĳ  willen ons bestaan 
met al zĳ n zorgen en vreugden 
ontvangen uit uw hand. 
En wĳ  hopen 
op een gelukkig leven 
hier en nu 
en tot in eeuwigheid. 

Onweerstaanbaar is voor U 

nieuw

Uit: Huub Oosterhuis, Bid om vrede, Ambo

gebed van de week

Indrukwekkende � lm 
in Willemsoord

Missionair event 
‘Blik naar Buiten’
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Vrĳ dag 14 februari
Deuteronomium 29:15-28

Zaterdag 15 februari
Deuteronomium 30:1-10

Zondag 16 februari
Deuteronomium 30:11-20

Maandag 17 februari
Psalm 18:1-16

Dinsdag 18 februari
Psalm 18:17-35

Woensdag 19 februari
Psalm 18:36-51

Donderdag 20 februari
Exodus 1:1-14 

Vrĳ dag 21 februari
Exodus 1:15-22

Wĳ  willen graag dat God eens 
ingrĳ pt in wat volgens ons niet 
deugt. Zo krĳ gt Hĳ  het nog druk 
met een hoop tegenstrĳ dige 
dingen. 
Rikkert Zuiderveld  
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Aalden 10.00 da. W. Hordĳ k
Alteveer GK 10.00 ds. H. 
Hoogeveen
Assen AK 10.00 ds. R. Bus-
schers De Bron 10.00 ds. L. 
v/d Peppel JK 10.00 dhr. A. Zĳ -
derveld De Slingeborgh 10.30
da. A. van Beĳ eren OK 10.00
da. W. van Noord
Beilen PK 10.00 ds. P. de Vries
Borger GH 10.00 ds. M. van 
’t Hof
Bovensmilde WK 10.00 ds. 
S. Kits
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Nagelhout
Diever GK 10.00 en 19.00 ds. 
B. van Werven
Drĳ ber GK 10.00 ds. Smit
Dwingeloo 10.00 ds. H. de 
Groot
Een 9.30 da. I. de Kok
Elim HK 10.00 dhr. H. Brou-
wer
Emmen GrK 10.00 ds. M. 
Le  ̈ers Ichthus 10.00 mw. R. 
Dekker Kapel 10.00 ds. K. 
Klaassens Opgang 10.00 ds. G. 
Kajim SH 10.00 H.A.
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 Mark de Jager
Gasselternĳ veen 10.00 mw. 
J. Maatjes
Gees GKW 11.00 ds. B. Breu-
nesse
Gieten DK 9.30 mw. J. van 
Beveren
Hĳ ken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld GZ 10.00 
ds. L. Kramer HZ 19.00 gez. 
dienst
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 mw. B. Olĳ ve
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. 
Paans GrK 17.00 ds. J. Snaterse 
HK 9.30 dr. J. Borst OK 9.30
ds. D. v/d Vaart VH 9.30 ds. A. 
Linde Weidesteyn 10.30 ds. T. 
Braam
Klazienaveen EH 9.30 mw. J. 
Lambers
Kloosterveen De Ontmoe-
ting 10.00 da. N. Veldman
Meppel MK 10.00 da. Moer-
man Erfdeel 10.00 mw. D. v/d 
Haak OK 19.00
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. 
E. Akkerman
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J. 
Boer 15.00 ds. H. Born
Nieuweroord ImK 10.00 ds. 
W. ten Voorde RH 19.00 ds. W. 
Menkveld
Nĳ eveen 10.00 mw. C. Oos-
terhuis
Pesse OK 10.00 ds. J. Paas. 
H.A.
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. 

W. Meĳ les. H.A. JK 9.30 ds. S. 
van Dĳ k. H.A.
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wĳ ngaard 
9.30 ds. Jonker
Sleen DK 10.00 ds. J. Sche  ̈er. 
H.A.
Smilde KK 9.30 ds. A. de Vries
Tiendeveen 10.00 ds. G. Nĳ -
land 15.00 ds. J. Boer
Valthermond 10.00 ds. M. 
Ottens
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. K. 
Kwint SK 10.00 mw. J. Span
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. 
Slob
Zuidwolde GK 10.00 ds. R. 
Gosker HK 10.00 ds. R. ten 
Have
Zwartemeer GK 9.30 ds. v/d 
Meulen

Zondag 16 februari 2020

Kraggenburg 10.00 ds. Wes-
termann
Marknesse 9.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. J. Strietman 
16.45 ds. E. Terpstra PK 10.00
ds. E. Terpstra 17.00 ds. A. 
Keleman De Poort 10.00 ds. 
A. Keleman 17.00 ds. R. Visser
Zeewolde 10.00 ds. P. Poor-
tinga

Zondag 16 februari 2020

Almelo Bleek 10.00 ds. C. 
de Gooĳ er De Ontmoeting 
10.00 ds. C. Elsinga GrK 10.00
ds. P. Endedĳ k PK 10.00 ds. M. 
Montagne Noach 10.00 ds. D. 
van Bart Eugeria 10.30 ds. W. 
Goossen ZGT 10.30 RK
Beerzerveld 10.00 drs. J. 
Eertink 19.00 ds. W. Kaljouw
Belt-Schutsloot 9.30 jeugd-
dienst
Bergentheim WK 10.00 ds. 
G. Nĳ meĳ er WK 19.00 ds. W. 
den Braber
Berkum HH 9.30 ds. A. Pie-
tersma
Blankenham 11.00 ds. D. 
Wolse
Blokzĳ l/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. G. Vee-
ning Dĳ khuis 10.00 dhr. R. 
Hoogerhuis
Bruchterveld 10.00 da. R. van 
den Berg
Daarle HK 9.30 ds. H. van 
Wingerden. H.A. 19.00 ds. M. 
Plette. Dankz. H.A. GK 9.30 en 
15.00 ds. B. Heusinkveld. H.A.
Daarlerveen 9.30 ds. T. Nieu-
wenhuis
Dalfsen GrK 10.00 ds. H. 
Schipper Oudleusen 10.00 ds. 
G. Trouwborst
Dedemsvaart Antenne 
9.30 ds. J. Zondag De Fontein
19.00 da. N. Veldman
De Krim PK 10.00 ds. J. de 
Korte
Delden OB 10.00 n.b.
Den Ham GK 10.00 ds. J. 
Wassenaar 19.00 zangdienst 
DK 10.00 ds. J. Snaterse
Enschede OK 10.00 ds. A. 
Reitsma 19.00 Lonneker 
10.00 da. R. Vedders Usselo 
10.00 ds. O. Haasnoot. H.A. 
BK 10.00 kand. A. Brinkman 
HZ 10.00 ds. B. Wĳ nbergen JK 
10.00 ds. N. Swen Zorgpalet 
18.00 drs. S. Saliba

Enter 9.30 ds. D. Hellinga 
19.00 ds. J. van Oosterwĳ k
Genemuiden GK 9.30 ds. Van 
Blanken 19.00 ds. T. Oldenhuis 
GrK 9.30 ds. M. Paul 15.30 ds. 
W. Hulsman. Sing-in HC 9.30
ds. H. Brendeke 19.00 n.b.
Giethoorn PG 10.00 dhr. R. 
Pasterkamp
Hardenberg Baalderveld 
10.00 mw. G. Lubbersen Witte 
Kerk 10.00 ds. H. Dorgelo De 
Matrix 9.30 ds. Y. van Benthem 
Radewĳ k 10.00 da. G. Jongsma 
Oostloorn 10.30 ds. Y. van 
Benthem SK 19.00 ds. J. Wol-
tinge 19.00 ds. H. Dorgelo
Heino 9.30 dhr. F. Buitink
Holten Kandelaar 9.30 ds. 
G. van Herk DK 9.30 ds. M. 
van Sandĳ k 19.00 ds. S. Roozen-
boom
Kampen OH 10.00 ds. B. Gĳ s-
bertsen
Kuinre 10.00 da. M. Jongsma
Kamperveen 9.30 dhr. Van 
der Hart
Lemelerveld BK 10.00 ds. W. 
Broekema
Lutten LK 9.30 ds. P. Lindhout
Mariënberg SK 9.30 ds. W. 
den Braber
Nieuwleusen MK 10.00 ds. 
G. Heuver 19.15 ds. B. Breunes-
se OK 10.00 ds. W. Visscher
Nĳ verdal RB 9.30 ds. H. 
Paas HC 9.30 ds. H. van Dalen 
18.30 ds. B. v/d Weg
Oldemarkt HG 9.30 mw. H. 
Kramer GK 9.30 mw. P. Hel-
linga
Ommen GK 9.30 da. M. Deve-
ling 19.00 crosspointdienst HK 
10.00 ds. G. de Goeĳ en
Rĳ ssen GK 9.30 en 19.00 ds. 

S. Ris
Rouveen 9.15 ds. H. de Haan
Schuinesloot 11.00 ds. P. 
Lindhout
Sint Jansklooster JK 10.00
ds. K. Snĳ der 14.30 ds. R. Perk 
Kapel 14.30 ds. G. Otter
Staphorst 11.00 ds. H. de 
Haan HK 10.00 da. T. Prins
Steenwĳ k GrK 9.30 ds. A. van 
’t Zand OV 9.30 en EV 10.45
ds. P. Pit
Steenwĳ kerwold 9.30 ds. E. 
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap MK 10.00 ds. J. Bakker
Vriezenveen OK 9.30 ds. J. 
Droogendĳ k
Wanneperveen 11.00 ds. W. 
Smit
Westerhaar 9.30 ds. G. Zĳ l
Wierden DK 9.00 10.45 ds. 
T. Smink 18.45 ds. L. Smelt GK 
9.30 en 19.00 ds. P. Dekker 
Hoge Hexel 9.30 ds. H. Don-
ken 15.00 ds. H. van Wingerden
Wĳ he NK 10.00 da. M. Veen-
stra
Willemsoord 9.30 da. M. Lou-
rens
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok 
14.30 ds. Scholing
Windesheim 10.00 ds. H. de 
Jong 19.00 ds. J. Kamp
Witharen 10.00 ds. J. Baart
Ĳ sselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. P. Ho  ̧and
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. 
v/d Spek HK 19.00 ds. G. van 
Zanden
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygen-
raam GrK 17.00 Michaëlsvesper 
JK 9.30 ds. G. Codée 17.00 ds. 
F. van Santen OK 10.00 ds. I. 
Epema. H.A. Open Kring 9.30
past. H. Schoorlemmer SiK 
10.00 ds. M. Jans StK 10.00 ds. 
H. van Maanen LK 10.00 ds. E. 
de Fouw

In deze rubriek wordt informatie over 
PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overĳ ssel 
en Flevoland gratis opgenomen. De redac-
tie is afhankelĳ k van de gegevens van de 
preekvoorzieners en kan daarom niet ver-
antwoordelĳ k worden gesteld voor de juist-
heid ervan. Gegevens kunt u sturen 
naar: Burg. J.C. van den Bergplein 34, 
7642 GT Wierden, of mailen naar 
henriette@topic-cc.nl

Drenthe

Flevoland

Overijssel

Wij lezen vandaag

Even doordenken

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

Redactieadres Gezamenlĳ k Zondagsblad, 
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wier-
den, info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475, 
redactie@gezamenlĳ kzondagsblad.nl

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

Eindredactie Willemke Wieringa

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

Medewerkers ds. Pieter Boomsma, ds. Foekje 
Dĳ k, Jan Groene wegen, ds. Gerhard Heeringa, Ger-
rit Kraa, Leo Polhuys, Willemke Wieringa

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

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

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

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

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

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

Abonnementen Voor opga  ve van een abon-
nement, een adreswĳ ziging of vragen over de 
verzending kunt u contact opnemen met
Henriëtte Gerfen: 
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag 
is zĳ  telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475. 
Abonnementsprĳ zen: per jaar met automatische 
incasso € 67; per jaar met een factuur € 73; per 
half jaar met een automatische incasso 
€ 37; per half jaar met een factuur € 40
Abonnementen kunnen elk gewenst moment 
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een 
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk 
gewenst moment worden opgezegd, waarbĳ  een 
opzegtermĳ n van één maand geldt. Opzeggingen 
dienen schriftelĳ k of per email te geschieden. Een 
opgezegd abonnement loopt door tot a  ̧oop van 
de betalingsperiode.
Het Gezamenlĳ k Zondagsblad verschĳ nt minimaal 
33 keer per jaar. Wekelĳ ks in de periode van 
oktober t/m maart, in de tussenliggende periode 
minder frequent. Zie voor de verschĳ ningsdata: 
www.gezamenlĳ kzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

Wat heeft Jezus echt gezegd? (II)
Wat heeft Jezus hier werkelijk gezegd in Lucas 6: 27 - 38? Op die vraag 
is geen de� nitief antwoord te geven, schreef dominee Bert Altena de 
vorige keer. In dit nummer deel II.

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Heerenveen, ds. D.N. van 
Houten te Franeker (VEG), die 
dit beroep heeft aangenomen
te Holwerd (deeltĳ d 20%) i.c.m. 
Ternaard (deeltĳ d 50%), ds. H.B. 
Graa  ̧and te Veenendaal (De 
Open Hof), die dit beroep heeft 
aangenomen
te Amstelveen (herv. wĳ kgem. 
Eben-Haëzer, Pauluskerk), ds. H.I. 
Methorst te Nieuwerkerk aan 
den Ĳ ssel (herv.)
te Dordrecht (herv. wĳ k 2), ds. 
A.J. van den Herik te Moerkapelle 
(herv.)
te Reeuwĳ k (herv.), prop. T. 
Overbeeke te Gouda

Aangenomen
naar Ermelo (geref.), ds. 
J.W. Leurgans te Moordrecht-
Gouderak (De Stroom)
naar Oldebroek (herv. wĳ k 1), 
ds. J.W. Hooydonk te Kockengen 
(herv.)

GEREF. KERKEN (VRĲ G.)
Bedankt
voor Houten, ds. P.P.H. 
Waterval te Harderwĳ k

CHR. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Doetinchem, ds. D. 
Dunsbergen te Enschede-Oost

Aangenomen
naar Driebergen, ds. K. Visser 
te Barendrecht

Beroepbaar
kandidaat S.M. Buth te Nunspeet, 
tel. 06-41027460, e-mail 
smbuth@kliksafe.nl

NED. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Wageningen, ds. D.A. 
Lagewaard te Veenendaal

GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Gouda (voor het 
zendingswerk in Albanië), ds. A.P. 
Baaĳ ens te Aagtekerke
te Barendrecht, ds. A. Schot te 
Nunspeet.

Bedankt
voor Middelburg-Zuid, ds. 
A.T. Huĳ ser te Sliedrecht
voor Zoetermeer, ds. M. 
Joosse te Ede

OUD GER. GEMEENTEN IN 
NED.
Beroepen
te Sint Philipsland, ds. R. 
Bakker te Kinderdĳ k

komen en gaan

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BĲ ZONDERE THEMADIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

JUBILEUMCONCERT?
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Agenda

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 avon-
den) o.l.v. Tineke van Streun, 
Zwartsluis, De Poort, Het Sin-
gel 16, info: leerhuiszwartewater-
land.nl

Woensdag 19 februari
Thema-avond ‘Zĳ n wĳ  ons brein?’ 
20.00 uur, Hellendoorn, Leer-
kamer, hoek Jac. Kapteĳ nstr. / 
Zuid Esweg

Donderdag 20 februari 
Zoeklicht on Tour: ‘Hem blĳ ven 
verwachten’ met ds. Theo Nie-
meĳ er en zangeres Joke Buis, 
20.00 uur (inloop 19.15 uur), 
Emmeloord, De Fontein, Wil-
genlaan 4, gratis, info: zoeklicht.
nl/100jaar

Donderdag 20 februari 
Mozes als Musa, leermeester en 
leerling , 19.45 - 22.00 uur, Assen, 
Opstandingskerk
 Wilgenbeemd 2

Donderdag 20 februari
Thema-avond: Speuren naar 
geheim van de Heidelberger 
Catechismus, m.m.v. ds. Jaap 
Dronkers, Genemuiden, 20.00 
uur, Hervormd Centrum, Stuiven-
bergstraat 51, vrĳ willige bĳ drage, 
info: leerhuiszwartewaterland.nl

Vrĳ dag 21 februari
Informatiebĳ eenkomst reis Grie-
kenland (+ in de voetsporen van 
Paulus) september 2020, 20.00 
uur, Coevorden, Hoeksteen, 
ingang Rabenhauptstraat, info: tel. 
0524-511511

Vrĳ dag 21 en zaterdag 22 
februari
Eva’s studie-tweedaagse, 10.00 - 
16.30 uur, Veenendaal, De Basi-
liek, Wiltonstraat 56, € 95, info: 
www.eva.eo.nl 

Zaterdag 22 februari, 
Lezing Trees van Montfoort 
(auteur ‘Groene theologie’), 10.00 
uur (inloop 9.30 uur), Hengelo, 
Waterstaatskerk, gratis

Maandag 24 februari
Thema-avond: Antisemitisme 
m.m.v. Klaas de Jong, 20.00 
uur, Genemuiden, Hervormd 
Centrum, Stuivenbergstraat 51, 
vrĳ willige bĳ drage, info: leerhuis-
zwartewaterland.nl

Dinsdag 25 februari
Kring Geloof en Leven, 14.30 - 
16.00 uur, Hengelo, Thaborkerk, 
Gerrit Peuscherstraat 1.

Dinsdag 25 februari
Leerhuis, 19.30 - 21.30 uur, 
Deventer, Etty Hillesum 
Centrum, Roggestraat 3, € 7

Dinsdag 25 februari
Kerk & Israël-lezing Kampen, 
20.00 uur, Kampen Broederhuis, 
Lemkerzaal, Broederstraat 16 

Informatie voor de agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Wat heeft Jezus echt gezegd? (II)

‘Wat heeft Jezus 
wel of niet gezegd? 

Die vraag moeten we eigenlĳ k 
omdraaien. Wat zeggen deze 
woorden mĳ ? Laat ik ze gelden, 
ook al besef ik dat ik daar nooit 
aan kan beantwoorden, dat ik 
altĳ d onder die evangelische maat 
zal blĳ ven?
Of laat ik ze langs me heen glĳ -
den, omdat ik besef dat ik daar 
nooit aan kan beantwoorden, dat 
wĳ  nu eenmaal geen engelen zĳ n, 
maar mensen?

Onmogelĳ k?
Natuurlĳ k moet je nuchter 
genoeg zĳ n. Met de Bergrede is 
geen politiek te bedrĳ ven. De 
wereld beantwoordt nu eenmaal 
niet aan de maatstaven van onze 
idealen. Heb je vĳ and lief, dat 
kost je de kop, 
als het er op aan 
komt. Volgehou-
den paci° sme is 
dwaasheid.
Maar toch. Als je 
dat zegt, ben je 
dan niet al geca-
pituleerd voor de werkelĳ kheid? 
Heb je dan al niet bĳ  voorbaat de 
openheid voor een andere moge-
lĳ kheid opgegeven? En is dat niet 
onder de maat van wat geloof 
eigenlĳ k is, geloven dat het onmo-
gelĳ ke mogelĳ k is…

Gulden regel
Laten we nog even van een 
afstandje kĳ ken naar deze woor-
den. Jezus onderricht zĳ n leer-
lingen. En als het in het evangelie 
gaat over de leerlingen, mag je 
daar altĳ d de bredere gemeen-
schap van de kerk bĳ  denken - de 
kerk van alle eeuwen, wĳ  dus 
ook. Jezus geeft onderricht. Het 
lĳ ken losse uitspraken te zĳ n, 
oneliners, maar er zit structuur 
in.

Centraal staat wat we de gulden 
regel noemen. ‘Behandel anderen 
zoals je wilt dat ze jullie behan-
delen’. De gulden regel, omdat 
je dat inzicht in iedere religie of 
levensbeschouwing of levens° -
loso° e tegenkomt. Het is alge-
meen menselĳ k en het is wat je 
moeder je al leerde: wat gĳ  niet 
wilt dat u geschiedt, doet dat ook 
een ander niet. Tot zover weinig 
nieuws.

Wederkerigheid
Jezus sluit aan bĳ  zĳ n eigen Jood-
se traditie. Maar hĳ  gaat een stap 
verder. Want, zegt Hĳ , als je dat 
principe van wederkerigheid toe-
past, doe je wat iedereen doet, 
maar blĳ f je ook opgesloten in 
datzelfde idee. Ik doe wat voor 
jou, als jĳ  wat voor mĳ  doet. Of, 
ik doe alleen wat voor een ander, 
als ik er op rekenen mag dat ik 
dat ook van die ander terug ont-

vang. Het is een 
systeem waarin 
we elkaar en 
onszelf gevangen 
houden. En een 
systeem, dat op 
dezelfde manier 
werkt in het 

negatieve. Heb jĳ  mĳ  bena-
deeld, dan benadeel ik jou. 
Ben ik tekort gedaan, ben ik 
slachto  ̈er, dan wil ik dat de 
dader wordt bestraft. Het 
systeem van de wederkerig-
heid, zo algemeen mense-
lĳ k en haast een natuurlĳ ke 
ethiek, houdt zichzelf angstval-
lig in stand.

Vĳ anden liefhebben
Daartegenover doet Jezus een 
heel andere oproep. Heb je vĳ -
anden lief, doe goed en leen geld 
aan anderen zonder iets terug te 
verwachten … dan zullen jullie kin-
deren van de Allerhoogste zĳ n, want 
ook hĳ  is goed voor wie ondankbaar 
en kwaadwillig is” (Luc. 6: 35).
Dat is nieuw. Dit is uniek. Deze 

uitspraak ‘heb je vĳ anden lief’ 
vind je nergens anders dan alleen 
bĳ  Jezus. Misschien is dat alleen 
al een reden om de historische 
waarheid van deze woorden te 
bevestigen.

Beslissend is, wat ik mĳ  door 
deze woorden laat gezeggen. 
Juist omdat het goed beschouwd 
onmogelĳ k is, hebben ze voor 
mĳ  overtuigingskracht. Heb je 
vĳ anden lief. Het zĳ n de meest 
becommentarieerde en aange-
haalde woorden van Jezus in de 
vroege kerk, omdat ze zo werke-
lĳ k anders, maar vooral: bevrĳ -
dend zĳ n. Ze nodigen je uit om 
uit het keurslĳ f van de weder-
kerigheid te stappen, waarin we 
onszelf en elkaar gevangen hou-
den. Waarin we zelfs onze relatie 
met God vaak beleven - ik ben 
trouw aan God, ik vervul mĳ n 
religieuze plichten, en verwacht 
in ruil daarvan zegen 
en voorspoed; 
dat soort 
over en 

weer-denken zit soms dieper dan 
je weten wilt.

Revolutionair
Heb je vĳ anden lief. Die bood-
schap heeft revolutionaire poten-
tie, die onwrikbare situaties kan 
openbreken. De voorbeelden uit 
de geschiedenis van de kracht van 
het geweldloze verzet zĳ n daar 
de bewĳ splaatsen van, hoe aange-
vochten soms ook. Hĳ  wĳ st een 
weg voor ieder mens. Ieder kan 
er mee beginnen. Je kunt het in 
het klein doen, in je eigen situ-
atie. 

Als je de woorden ‘Heb je vĳ an-
den lief. Zegen wie jullie vervloe-
ken. Bid voor wie je vervolgen 
plaatst tegen de achtergrond van 
Jezus’ levensweg, dan krĳ gen ze 
een verrassende diepgang. Zelf 
zal hĳ  straks bidden: Vader, ver-
geef hun, want ze weten niet wat ze 

doen (Luc. 23: 34). In het 
kruis wordt de liefde 

zichtbaar die alle 
kwaad over-

wint.

Wat heeft Jezus hier werkelijk gezegd in Lucas 6: 27 - 38? Op die vraag 
is geen de� nitief antwoord te geven, schreef dominee Bert Altena de 
vorige keer. In dit nummer deel II.

DEZE UITSPRAAK ‘HEB JE VIJANDEN 
LIEF’ VIND JE NERGENS ANDERS DAN 

ALLEEN BIJ JEZUS. MISSCHIEN IS 
DAT ALLEEN AL EEN REDEN OM DE 
HISTORISCHE WAARHEID VAN DEZE 

WOORDEN TE BEVESTIGEN.

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

DOOR DS. BERT 

ALTENA, ASSEN

DOOR DS. A. HEKMAN, ASSEN

De Dordtse Kerkorde 1619. 
Ontwikkeling, context en 
theologie. Dr. A. van Harten-
Tip. Uitg. KokBoekencentrum 
Utrecht, 2018. Prĳ s € 32,50.

Een lĳ vige dissertatie. Zeer infor-
matief. Dr. Van Harten doet 
onderzoek naar wat de kerk-
orde van Dordrecht 1619 te zeg-
gen heeft voor de kerk van nu. 
Zĳ  gaat na in welke context de 
kerkorde is opgesteld en welke 
theologie er aan ten grondslag 
lag. Ze beschrĳ ft de onderlinge 
relaties tussen de afgevaardigden, 
en vergelĳ kt de Dordtse Kerk-
orde met andere kerkordes uit 
die tĳ d. Eveneens met de gerefor-

meerde belĳ denisgeschriften. De 
kerkorde is stevig geworteld in de 
gereformeerde confessie. Dr. Van 
Harten is predikant van de voort-
gezette Gereformeerde Kerk 
Assen e.o. ‘Oase’. 

Geschiedenis van de Neder-
landse slavenhandel. P.C. 
Emmer. Uitg. Nieuw Amster-
dam 2019 Prĳ s € 23

P.C. Emmer is emeritus hoogle-
raar Europese expansie en migra-
tie aan de Universiteit van Leiden. 
Op deskundige wĳ ze beschrĳ ft 
hĳ  de slavenhandel en slavernĳ  in 
het Atlantische gebied. Pas in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw 
ontstond er in ons land enige 
belangstelling voor de geschiede-
nis van slavenhandel en slavernĳ . 
Deze geschiedenis vraagt aan-
dacht voor een zwarte bladzĳ de 
uit de Nederlandse geschiedenis. 

Emmer beschrĳ ft feiten, weet te 
nuanceren en te relativeren, gaat 
speculatie uit de weg. De rol van 
Nederland komt uitgebreid aan 
de orde. Een informatief boek, 
standaardwerk.

De dichter in de jungle. John 
Gabriel Stedman 1744-1797. 
Roelof van Gelder. Uitg. Atlas/
Contact 2018 Prĳ s € 35

John Gabriel Stedman, een 
Schots-Nederlandse o�  cier, 
maakte deel uit van een expedi-
tieleger in Suriname dat als taak 
had slaven op te sporen die van 
hun plantages waren weggelo-
pen. In 1796 verscheen zĳ n boek, 
waarin hĳ  de gruwelĳ ke wĳ ze 
beschreef waarop sommige plan-
tage-eigenaren omgingen met hun 
slaven. Hierdoor werd dit boek 
een belangrĳ k instrument in de 
strĳ d tegen slavernĳ . Roelof van 

Gelder beschrĳ ft in deze biogra° e 
het bewogen leven van Stedman. 
Hĳ  laat hiermee een portret van 
Stedman zien in de context van 
diens tĳ d.

boeken

Aangenomen
naar Driebergen, ds. K. Visser 
te Barendrecht

Beroepbaar
kandidaat S.M. Buth te Nunspeet, 
tel. 06-41027460, e-mail 
smbuth@kliksafe.nl

NED. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Wageningen, ds. D.A. 
Lagewaard te Veenendaal

GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Gouda (voor het 
zendingswerk in Albanië), ds. A.P. 
Baaĳ ens te Aagtekerke
te Barendrecht, ds. A. Schot te 
Nunspeet.

Bedankt
voor Middelburg-Zuid, ds. 
A.T. Huĳ ser te Sliedrecht
voor Zoetermeer, ds. M. 
Joosse te Ede

OUD GER. GEMEENTEN IN 
NED.
Beroepen
te Sint Philipsland, ds. R. 
Bakker te Kinderdĳ k
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Kerkdienst
Zondag 16 februari
Ds. D.J.H. Wolse, viering Heilig 
Avondmaal.
Pastorale hulp
Mocht u die nodig hebben, 
neemt u dan contact op met een 
van de ouderlingen.
Zieken en allen die pĳ n en ver-
driet hebben: wensen we Gods 
troost en nabĳ heid toe. 
Bĳ belkring. Maandag 17 febru-
ari om 13.30 uur in de kerk. We 
praten dan over het onderwerp: 
Om te geloven heb ik de kerk 
toch niet nodig? Als u wilt mee-
praten bent u van harte welkom.
Overweging (uit Toeval bestaat 
niet door Joke Verweerd)
Romeinen 3: 22a, God schenkt 
vrĳ spraak aan allen die in Jezus 
Christus geloven. Vrĳ spraak is 
een woord waar je over wilt 
nadenken. Als je vrĳ gesproken 
wordt, wordt je onschuldig ver-
klaard, vrĳ  van tekortkomingen. 
Dan wordt dus alles wat scheef 
zit in je leven, rechtgetrokken. 
Alles wat ziek is , wordt heel en 
genezen verklaard. Alles wat vuil 
en bedorven is, wordt schoon 
en fris. Aan alle kanten goedge-
keurd, geen smetje, geen vlekje. 
Adem eens diep in en voel dat 
je wordt opgetild. Je kunt jezelf 
niet optillen, dat gaat echt niet. 
Maar als je in Jezus gelooft, dan 
overkomt het je: vrĳ spraak van 
alles wat zwaar en zwart is. Je 
mag licht en lucht ervaren. Is dat 
niet geweldig!
Heilig Avondmaal
De avond voordat Jezus gevan-
gen genomen en ter dood ver-
oordeeld werd, hield Hĳ  met zĳ n 
discipelen een maaltĳ d. De maal-
tĳ d die het begin vormt van het 
joodse paasfeest. Vooruitlopend 
op wat er met Hem zou gebeu-
ren gaf Hĳ  de symbolen van de 
maaltĳ d een andere betekenis. 
Het ongegiste brood dat bĳ  de 
maaltĳ d gebroken wordt en uit-
gedeeld, als herinnering aan de 
bevrĳ ding uit Egypte en de wĳ n 
die gedronken wordt, benoemde 
Hĳ  als zĳ n lichaam dat gebro-
ken en zĳ n bloed dat vergoten 
zou worden. Zoals de joodse 
paasmaaltĳ d voorafging aan de 
bevrĳ ding uit Egypte, zo zou de 
maaltĳ d voor de volgelingen van 
Jezus verwĳ zen naar de bevrĳ -
ding die Hĳ  door zĳ n lĳ den en 
sterven zou bewerken, namelĳ k 
dat de mensheid met God ver-
zoend werd. Door zĳ n opstan-
ding uit de doden zou de dood 
niet meer het laatste woord 
hebben. Deze maaltĳ d wordt 
in christelĳ ke kerken symbo-
lisch gehouden door het delen 
van brood en wĳ n met elkaar. 
Men herhaalt dan de woorden 
van Jezus: “Neemt dit brood en 
drink uit deze beker om mĳ  te 

Zondag 16 februari
Concert muziekvereniging 
Jeduthun, 14.30 uur, Oldemarkt, 
Nederlands Hervormde kerk

Vrĳ dag 21 februari
Bene° etconcert 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, Steenwĳ k, 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), 
Steenwĳ k, 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

Vrĳ dag 20 maart 
InSalvation-Exodus Tour, 
19.30 uur, Almelo, Pinkster-
gemeente de Banier, Hofkamp-
straat 169, € 3,50, info/tickets: 
eventsforchrist.nl

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

Vrĳ dag 27 maart 
InSalvation-Exodus Tour, 19.30 
uur, Assen, Baptistengemeente 
de Ark, € 3,50, info/tickets: 
eventsforchrist.nl

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

Vrĳ dag 1 mei 
Aanbiddingsconcert m.m.v. 
Worship Central, 20.00 uur, 
Zwolle, Verrĳ zeniskerk, Bachlaan 
150, info/tickets: 
eventsforchrist.nl

Donderdag 21 mei
Casting Crowns, Utrecht, 
Jaarbeurs, kaarten via: 
www.eventsforchrist.nl

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlĳ kzondagsblad.nl

In november 1919 over-
leed de politicus Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis, 
bekend als sociaal-anarchist 
en antimilitarist. Eind 2019 
werd  her en der herdacht. 
In het Zondagsblad beste-
den we alsnog aandacht aan 
hem, dat wil zeggen aan het 
beeldje van Jezus dat op zijn 
bureau stond. Het betreft 
een kleine replica van een 
kunstwerk van de Deen Ber-
tol � orwaldsen.

DOOR DR. JAN 

DIRK WASSENAAR, 

HELLENDOORN

Omstreeks 1825 
vervaardigde Thorwaldsen een 
Jezus-beeld voor de Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Kopenhagen. Het 
kunstwerk zou wereldberoemd 
worden. 

Mild gelaat
Naar verluidt, is de kunstenaar 
destĳ ds met weinig enthousiasme 
aan de uitvoering van de opdracht 
begonnen. Hĳ  was meer thuis op 
het terrein van mythologische en 
historische motieven. Het beeld 
is dan ook pas na allerlei omwe-
gen tot stand gekomen: schetsen 
en tekeningen leggen daar getui-
genis van af. Bĳ  de voorbereiding 
zou Thorwaldsen evenwel een 
plotselinge openbaring ontvangen 
hebben: hĳ  kreeg oog voor de 
menselĳ ke lichaamsgestalte. Toen 
werd de naar voren gerichte hou-
ding van een menselĳ ke ° guur 
zĳ n ideaal, en zo ontstond het 
Jezus-beeld. De kunstenaar wilde 
daarmee vooral tot uitdrukking 
brengen dat Jezus de mensen 
liefheeft en hen omarmt. Jezus’ 
gelaatsuitdrukking moest mild en 
zonder trots zĳ n.

Jezus-fan
Zoals gezegd, stond een kleine 
replica van het kunstwerk van 
Thorwaldsen op het bureau van 
Domela Nieuwenhuis. Diens bio-
graaf Jan Meyers schrĳ ft over de 
man die zĳ n loopbaan in 1870 als 
luthers predikant in Harlingen 
begon, dat er geen vuriger Jezus-
fan was dan hĳ . Met de kantteke-
ning dat hĳ  in zĳ n studententĳ d 
de voorstelling van Jezus als Gods 
zoon verruild had voor die van 
de voorbeeldigste mens. Volgens 
Domela Nieuwenhuis moest 
Jezus hersteld worden in zĳ n his-
torische gedaante. Zo was Hĳ  
voor hem een identi° catiemodel: 
een strĳ der voor de Waarheid, 
die een onafhankelĳ ke houding 
aannam tegenover het gevestigde 
gezag - de ideale mens, dat wil 
zeggen een mens met Domela 
Nieuwenhuis’ idealen. Meyers 
bevestigt dat Domela Nieuwen-
huis het beeld van Jezus voort-
durend concreet voor ogen had, 
in de vorm van de kopie van het 
Jezus-beeld van Thorwaldsen op 
zĳ n bureau. De auteur vermeldt 
nog dat hĳ  de replica van zĳ n 
vrouw Johanna gekregen had.

Verlosser
Een andere biograaf van Domela 
Nieuwenhuis, Jan Willem Stutje, 
laat weten dat de gelĳ kenis met 
Jezus niet alleen door hemzelf, 
maar ook door zĳ n aanhang en 
als het op spotten aankwam zelfs 
door zĳ n critici gemaakt werd. 
Wat die aanhang betreft: zĳ n 
Friese geestverwanten verwel-
komden hem met de eretitel ‘Us 
Ferlosser’. Hĳ  beloofde verlos-
sing en sprak zo in een vertrouwd 
religieus register. Maar hĳ  maakte 
de godsdienstige retoriek los uit 
de theologische context en ver-
smolt die met de rationele ideo-

logie van de sociaaldemocratie, 
met het geloof in de vooruitgang 
en in emancipatie die op eigen 
activiteit en niet op een wonder 
berustte.

Vergelĳ king
Eerder wĳ dde ds. Bert Altena 
uit Assen een pennenvrucht aan 
‘Domela’s beeld van de Jezus° -
guur’. Daarin geeft hĳ  drie obser-
vaties door. In de eerste plaats 
blĳ kt er een patroon te zitten in 
de identi° catie van Domela Nieu-
wenhuis met Jezus. Die begint 
rond 1885 en loopt na 1895 af. 
Volgens Altena 
wordt Domela 
Nieuwenhuis dan 
ook te oud voor 
een vergelĳ king 
met Jezus. De 
auteur voegt er 
aan toe: ‘Toch 
vindt men nog wel verwĳ zingen, 
zoals de bekende prent waar 
Domela op de golven staat.’ In de 
tweede plaats is Altena’s indruk 
dat de vergelĳ king niet in alle 
delen van het land even sterk 
was, misschien het sterkst nog in 
Friesland, waar volgens Domela 
Nieuwenhuis de socialistische 
vergaderingen altĳ d iets religieus 
hadden. In de derde plaats signa-
leert hĳ  dat de meeste vergelĳ -

kingen tussen Domela Nieuwen-
huis en Jezus komen van mensen 
die buiten de beweging staan, van 
mensen die met hem gebroken 
hebben of van tegenstanders.  

Noordmans
Domela Nieuwenhuis was niet 
de enige die zich door het Jezus-
beeld van Thorwaldsen aange-
sproken voelde. Dat gold ook 
voor theologen als O. Noord-
mans, K.H. Miskotte en Karl 
Barth. Ik beperk me tot Noord-
mans. In 1913 hield deze een 
lezing over de volkskerk. Daarin 

zegt hĳ : ‘Ons 
staat niet voor 
ogen het beeld 
van de Gerefor-
meerde Bond. 
Een burcht, die 
wèl ommuurd is 
en waaruit het 

licht uitstraalt over de donkere 
wereld. Maar we willen bĳ  de 
kerk meer denken aan de Hei-
land naar Thorwaldsen, met de 
geopende armen, of aan een 
moeder en de schoot der kerk.’ 
In de Christus° guur van Thor-
waldsen zag Noordmans dus een 
verbeelding van de pastorale en 
apostolaire bewogenheid die de 
kerk in navolging van haar Heer 
zou moeten uitstralen.

VOLGENS DOMELA NIEUWENHUIS 
MOEST JEZUS HERSTELD WORDEN 
IN ZIJN HISTORISCHE GEDAANTE. 

ZO WAS HIJ VOOR HEM EEN 
IDENTIFICATIEMODEL: EEN STRIJDER 

VOOR DE WAARHEID

Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
en ‘ús Ferlosser’

Het bureau 
van Domela 
Nieuwenhuis

Het Jezus-beeld van � orwaldsen

Portret van 
� orwaldsen 

door Carl Joseph 
Begas (omstreeks 

1820); 
Hermitage, St. 

Petersburg

Domela Nieuwenhuis op de golven, zoals 
Jezus, getekend door W. Papenhuijsen op 
een ansichtkaart van De Roode Bibliotheek, 
1916

Jeugddienst Diever

Timzingt: Verloren Vaders

‘Van een knu  ̈el met je beer, naar 
een knu  ̈el van de Heer’, is het 
thema van de jeugddienst in Die-
ver. De dienst is voorbereid door 
de club Solid Friends. De jon-
geren willen samen met ds. Van 
Werven nadenken over waar je 
veiligheid zoekt en vindt. Vroeger 
vond je die bĳ  je knu  ̈elbeer, zou 

je nu veiligheid bĳ  God kunnen 
zoeken? Kan God trots op je zĳ n 
zoals je ouders als je het bĳ voor-
beeld goed doet op school? Muzi-
kale medewerking komt van One 
Choice. 

Zondag 16 februari, 19.15 uur, Diever, 
Kruiskerk, Kruisstraat 1A 

In zĳ n vĳ fde cabaretprogramma 
vindt Timzingt zichzelf op een wel 
heel rare plek: de ballenbak van 
het kinderparadĳ s. Hoe hĳ  er pre-
cies beland is, is een raadsel, maar 
het blĳ kt de ideale plek om zĳ n 
leven te overdenken. Al wachtend 
komt Tim tot verrassende inzich-
ten. Hĳ  blĳ kt niet de enige verlo-
ren vader te zĳ n...

Een gloednieuw cabaretprogram-
ma - voor man/vrouw/opa/oma/
iedereen - over altĳ d kind zĳ n, 
volwassen worden, over grote 
verwachtingen hebben en deze 
weer los moeten laten. Over 

stiekeme fantasieën en harde rea-
liteit. Is dit dan wat het is en hoe 
nu verder? Eén ding is zeker: dit 
wordt Tims eerste voorstelling 
met ballen!
‘Verloren Vaders’ is de vĳ fde 
cabaretvoorstelling van Tim van 
Wĳ ngaarden. Onder de naam 
Timzingt geeft hĳ  theaterbezoe-
kers een hilarische avond cadeau. 
Een avond vol prachtige verha-
len, leuke liedjes en (meerdere) 
gedachten om mee naar huis te 
nemen.

Donderdag 23 april, 20.00 uur, Assen, Theater/
Bioscoop De Nieuwe Kolk, kaarten: truetickets.nl 
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Kerkdienst
Zondag 16 februari
Ds. D.J.H. Wolse, viering Heilig 
Avondmaal.
Pastorale hulp
Mocht u die nodig hebben, 
neemt u dan contact op met een 
van de ouderlingen.
Zieken en allen die pĳ n en ver-
driet hebben: wensen we Gods 
troost en nabĳ heid toe. 
Bĳ belkring. Maandag 17 febru-
ari om 13.30 uur in de kerk. We 
praten dan over het onderwerp: 
Om te geloven heb ik de kerk 
toch niet nodig? Als u wilt mee-
praten bent u van harte welkom.
Overweging (uit Toeval bestaat 
niet door Joke Verweerd)
Romeinen 3: 22a, God schenkt 
vrĳ spraak aan allen die in Jezus 
Christus geloven. Vrĳ spraak is 
een woord waar je over wilt 
nadenken. Als je vrĳ gesproken 
wordt, wordt je onschuldig ver-
klaard, vrĳ  van tekortkomingen. 
Dan wordt dus alles wat scheef 
zit in je leven, rechtgetrokken. 
Alles wat ziek is , wordt heel en 
genezen verklaard. Alles wat vuil 
en bedorven is, wordt schoon 
en fris. Aan alle kanten goedge-
keurd, geen smetje, geen vlekje. 
Adem eens diep in en voel dat 
je wordt opgetild. Je kunt jezelf 
niet optillen, dat gaat echt niet. 
Maar als je in Jezus gelooft, dan 
overkomt het je: vrĳ spraak van 
alles wat zwaar en zwart is. Je 
mag licht en lucht ervaren. Is dat 
niet geweldig!
Heilig Avondmaal
De avond voordat Jezus gevan-
gen genomen en ter dood ver-
oordeeld werd, hield Hĳ  met zĳ n 
discipelen een maaltĳ d. De maal-
tĳ d die het begin vormt van het 
joodse paasfeest. Vooruitlopend 
op wat er met Hem zou gebeu-
ren gaf Hĳ  de symbolen van de 
maaltĳ d een andere betekenis. 
Het ongegiste brood dat bĳ  de 
maaltĳ d gebroken wordt en uit-
gedeeld, als herinnering aan de 
bevrĳ ding uit Egypte en de wĳ n 
die gedronken wordt, benoemde 
Hĳ  als zĳ n lichaam dat gebro-
ken en zĳ n bloed dat vergoten 
zou worden. Zoals de joodse 
paasmaaltĳ d voorafging aan de 
bevrĳ ding uit Egypte, zo zou de 
maaltĳ d voor de volgelingen van 
Jezus verwĳ zen naar de bevrĳ -
ding die Hĳ  door zĳ n lĳ den en 
sterven zou bewerken, namelĳ k 
dat de mensheid met God ver-
zoend werd. Door zĳ n opstan-
ding uit de doden zou de dood 
niet meer het laatste woord 
hebben. Deze maaltĳ d wordt 
in christelĳ ke kerken symbo-
lisch gehouden door het delen 
van brood en wĳ n met elkaar. 
Men herhaalt dan de woorden 
van Jezus: “Neemt dit brood en 
drink uit deze beker om mĳ  te 

gedenken”. In de rooms-katho-
lieke kerken noemt men deze 
maaltĳ d de Eucharistieviering. 
Protestantse kerken- Het 
Woord centraal (info PKN)
Bĳ  de Reformatie werd het 
kerkinterieur gericht op de ver-
kondiging van het Woord. Dat 
betekent: de uitleg van de Bĳ bel, 
de oproep om te geloven en 
in het dagelĳ ks leven uiting te 
geven aan het geloof in woord 
en daad. De kerk veranderde 
in “een huis voor het Woord”. 
De bĳ belvertaling die eeuwen-
lang een centrale rol speelde 
in de kerk-diensten en in het 
leven van de gelovigen was de 
Statenvertaling. Die werd uit de 
grondtalen in het Nederlands 
ver-taald in opdracht van een 
synodevergadering van de toen-
malige protestantse kerk, de 
“Dordtse Synode” van 1618. De 
vertaling werd ge° nancierd door 
de Staten-Generaal – de burger-
lĳ ke overheid. Daardoor is de 
uitgave bekend gewor-den als de 
“Statenbĳ bel”. Eeuwenlang heb-
ben predikanten vanaf de kansel 
uit deze vertaling voorgelezen. 
Dit heeft geleid tot veel bĳ belse 
uitdrukkingen en zegswĳ zen in 
onze taal, (zoals: in adamskos-
tuum; Babylonische spraakver-
warring; benjamin van de familie; 
een doorn in het oog; te elfder 
ure). In veel kerken ligt nu nog 
een opengeslagen Statenbĳ bel 
op de kansel. Toen de beelden 
uit de kerken waren verdwenen, 
kleedden de protestanten de 
ruimte aan met teksten. Bĳ bel-
gedeelten als de Tien Geboden 
(nu ook wel bekend als de Tien 
Woorden) en het Onze Vader en 
de apostolische geloofsbelĳ denis 
werden in schoonschrift geschil-
derd op muren en borden. De 
borden vonden een plekje aan 
wanden en pilaren, of boven het 
koorhek. Met name in Noord- 
en Zuid-Holland, Utrecht en 
Zeeland zĳ n veel van deze tekst-
borden bewaard gebleven. Het 
meest komt het bord met de 
Tien Geboden voor, vaak met 
een afbeelding van de twee ste-
nen tafelen, soms vergezeld van 
Mozes en Aäron.
Het protestantse kerklied
Eeuwenlang overheerste in de 
Nederlandse calvinistische ker-
ken de mening dat er in de kerk-
dienst alleen psalmen mochten 
klinken en geen “vrĳ e liederen”, 
gezangen. Maar in het begin 
van de 19e eeuw verschenen 
de Evangelische gezangen met 
192 liederen. Een belangrĳ ke 
gebeurtenis voor het Neder-
landse kerklied. Er was tegen-
stand. Later kwam er een ver-
volgbundel met nog eens 82 
liederen met daarin “De Heer 
is mĳ n Herder”, een van de 
meest geliefde liederen van het 
Nederlands protestantisme en 
een getrouwe bewerking van de 
tekst van Psalm 23. Dat kwam 
niet alleen door de tekst van 
ds. Jan Jacob Lodewĳ k ten Kate 
(1819-1889), maar vooral ook 
door de goed in het gehoor 
liggende melodie van Johan-
nes Gĳ sbertus Bastiaans (1812-
1875), aanvankelĳ k horlogema-
ker. Hĳ  schreef de melodie in 
driekwartsmaat, een maatsoort 
die men in de 19e eeuw onge-
schikt vond voor een kerklied, 
want het deed teveel aan een 
wals denken. Het tempo van de 
kerkzang lag in die tĳ d wel aan-

zienlĳ k lager dan de muziek in de 
danszaal. 

Citaat: De grootste fout van men-
sen is dat zĳ  zo vaak willen oogsten 
op plaatsen waar niet is gezaaid. 
(Indira Gandhi,
1917-1984, premier van India.)

Namens de Protestantse 
gemeente Blankenham,
C.A. Appelo-de Ruiter

Zondag 16 februari
Blokzĳ l, Grote kerk 10.00 uur
Voorganger: ds Jelle Vonk
Organist: Henk Braad
Collecte: 1e kerk in actie-
werelddiaconaat, 2e eigen kerk, 
3e onderhoudsfonds ‘de Waaier’.
Komende zondag is de dienst 
in de Grote kerk, met als voor-
ganger dominee Jelle Vonk en 
dhr Henk Braad zal ons begelei-
den op het orgel. Dat het een 
gezegende dienst mag zĳ n ook 
dan! En zoals gebruikelĳ k is er 
dan ook weer ko�  edrinken en 
elkaar opnieuw te ontmoeten. 
Kom gerust allemaal, want ieder-
een is welkom.
Pastoraat
Mw Antje Hoolsema, 
G.Luchesenstraat 6, Scheerwol-
de is revaliderende in de Zonne-
kamp, Oyershoeve 1, Steenwĳ k.
Mw Marie Dĳ kman-van de 
Sluis, Noorderkade 23, Blokzĳ l 
is bezig met 40 behandelingen 
hyperbare zuurstoftherapie.
Mw Marry de Graaf-Meyer, 
Marknesserweg 7, Blokzĳ l is 
weer thuis gekomen na haar 
revalidatie in Zonnekamp.
Bĳ  mw Jeltje ( J.W.A.) Dansik-
Postma, Wetering west 23, 
Wetering, zĳ n opnieuw uitzaai-
ingen geconstateerd. Verdere 
behandeling volgt.
Allen heel veel kracht en zegen 
toegewenst!
Zo denken we en leven we mee 
met ook anderen die onder 
behandeling of herstellende zĳ n 
van medische ingrepen.

Als Gĳ  er zĳ t, wees dan aanwezig,
niet als een vuur, dat ons verbrandt
-vuur is te heilig en te hevig-
geef ons de schaduw van uw hand
Lied 948: 1

Verjaardag en jubilea. Voor 
jong en oud (en daar tussenin) 
die de komende week jarig zĳ n 
of een jubileum te vieren heb-
ben: van harte gefeliciteerd. 
Wat gebeurde er in de week 
van voor 9 februari?
Zondag 9 februari waren we bĳ -
een in de Grote kerk en ging het 
over ‘het licht en het zout’ wat 
dat voor betekenis kan hebben 
in ons dagelĳ ks leven!
Ook was er deze zondag jeugd-
kerk in de waaier o.l.v. Annie en 
Kirsten.
Maandagavond 3 februari was er 
de telavond van de Actie Kerk-
balans. En werden de envelop-
pen binnengebracht, geopend 

en geteld. De opbrengst wordt 
hierna vermeld!
Dinsdagmorgen 4 februari kwam 
de werkgemeenschap van pre-
dikanten en kerkelĳ k werkers 
bĳ  elkaar in de consistorie. De 
werkgemeenschap komt 3 à 4 
keer per jaar bĳ  elkaar om met 
elkaar regionale en landelĳ ke 
kerkelĳ ke zaken te bespreken, 
alsook om elkaar te inspireren 
en te ondersteunen in het werk.
Woensdagavond 5 februari ver-
gaderde het moderamen om de 
kerkenraadsvergadering voor te 
bereiden.
Actie Kerkbalans
Met dankbaarheid mogen we 
vaststellen dat de inkomsten uit 
Kerkbalans 2020 zo’n € 2630,00 
hoger lĳ ken uit te gaan vallen 
dan begroot. Op dit moment 
hebben we € 81284,00 toege-
zegd gekregen. Alle bĳ dragers 
hartelĳ k dank voor uw bĳ drage! 
Onze dank gaat ook uit naar alle 
vrĳ willigers die dit jaar hebben 
meegeholpen met de actie. Dank 
voor jullie inzet, die Kerkbalans 
mede mogelĳ k maakt!
Met vriendelĳ ke groet, College 
van kerkrentmeesters.
Zending
Voor ons Zending-project 
in Rwanda is een bedrag van 
€6205,00 toegezegd.
Heel hartelĳ k bedankt! De 
ZWO commissie.
Agenda
Zondag 16 februari: 10.00 uur: 
Kerkdienst in de Grote Kerk.
17-24 febr. ds Jelle Vonk afwezig!
Zondag 23 februari: dienst om 
10.00u in de Grote kerk.
Diaconiecollecte zondag 16 
februari: Kerk in Actie: Wereld-
diaconaat
Klein maar krachtig
Dat typeert de Lutherse Broe-
derkerk in het droge Noord-
Kameroen in West-Afrika. In 
een gebied zo groot als Neder-
land komen 250.000 Christenen 
samen in 1300 kerken. Ze spre-
ken vĳ ftien verschillende lokale 
talen. De meeste kerken worden 
geleid door voorgangers zonder 
opleiding. De Lutherse Broeder-
kerk wil de boerengemeenschap 
houvast bieden, in materieel én 
in geestelĳ k opzicht. De kerk 
traint de bevolking in duur-
zame landbouw en stimuleert 
boeren en boerinnen om meer 
met elkaar samen te werken. 
Ook kunnen zestig studenten 
ieder jaar theologisch onderwĳ s 
volgen, om opgeleid te wor-
den tot goede voorgangers die 
oog hebben voor wat er speelt 
in Noord-Kameroen. In vĳ ftig 
jaar tĳ d zĳ n inmiddels ruim 300 
voorgangers opgeleid. Wat kan 
deze kerk doen met uw steun?
Een geit die melk en mest geeft 
kost 45 euro.
Een stevige kruiwagen, voor 
transport van de oogst, kost 105 
euro.
Een theologiestudent in Kame-
roen een jaar opleiden kost 
2000 euro.
Uw bĳ drage voor dit werk is van 
harte welkom.
Uitnodiging 
Gemeentemorgen
Beste gemeenteleden en andere 
belangstellenden,
Samen met de Jeugdkerk orga-
niseren we op zondagmorgen 
1 maart een gemeentemor-
gen. Na de kerkdienst gaan we 
met elkaar in gesprek over de 
onderwerpen die spelen in onze 

gemeente. Er is ruimte voor per-
soonlĳ ke gesprekken en gezellig-
heid. Het programma wordt zo 
opgesteld dat iedereen kan deel-
nemen, jong en oud! Ben je jong 
of oud, kom je vaak naar de kerk 
of af en toe, of niet, iedereen is 
van harte welkom!
We zĳ n momenteel de gemeen-
temorgen aan het voorbereiden. 
Het is nu nog niet helemaal dui-
delĳ k of we de gemeentemorgen 
na de dienst doen of dat we het 
als een totaalprogramma vanaf 
10.00 uur doen. We houden 
je op de hoogte. Wil je graag 
mee helpen voorbereiden? Meld 
je dan aan bĳ  Karin Rozendal 
(pgb4@xs4all.nl / 06 23327236).
Datum: zondag 1 maart 2020
Aanvangstĳ d: 10.00 uur
Locatie: Grote Kerk Blokzĳ l
We verwachten een morgen met 
uitwisseling, betrokkenheid, ver-
dieping, gezelligheid en contact. 
Graag tot dan!
Namens de Kerkenraad en team 
en jeugd Jeugdkerk,
Karin Rozendal Scriba
KinderKerk
De KinderKerk zal vanaf nu wor-
den geleid door 1 leiding voor 2 
groepen. De KinderKerk start 
om 10.00 in de consistorie voor 
de kinderen vanaf 3,5 jaar t/m 
groep 3. De kinderen van groep 
4-8 starten in de kerk en komen 
voor de eerste schriftlezing naar 
de KinderKerk. De kinderen 
worden dan door een van de 
ouderlingen vanuit de kerk naar 
de consistorie ruimte gebracht. 
Ze sluiten dan aan bĳ  de andere 
kinderen. Alle kinderen en lei-
ding komen dan voor het slot-
lied terug in de kerk, zodat we 
gezamenlĳ k 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.
Tĳ dens bĳ zondere dien-
sten, zoals dopen, advent en 
40-dagentĳ d periode, Palmpa-
sen, Pasen, Pinksteren en Kerst 
loopt het anders. Alle kinderen 
starten dan eerst in dienst en 
gaan dan gezamenlĳ k met de lei-
ding 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 Scheer-
wolde, op 11 februari dhr C. 
Schreuder, 77 jaar, Kuinderdĳ k 7 
Baarlo, op 13 februari mw A van 
der Linde-Timmerman, 76 jaar, 
Duinweg 3, Blokzĳ l eveneens op 
13 februari mw G. E. Koning-
Panjer, 76 jaar, Schoolstraat 13 
Scheerwolde, 
Op 15 februari dhr J. Doeven, 
88 jaar, Bo  ̈ersweidje 22 Blok-
zĳ l, op 18 februari dhr R van 
Benthem, 86 jaar, Kuinderstr. 16 
Blokzĳ l, en op 22 februari mw 
T. Winter-Vries, 78 jaar, Zuider-
polderweg 19, Blokzĳ l en op 27 
februari dhr J. Menger, 85 jaar, 
Bo  ̈ersweidje 26 Blokzĳ l. U, 
allen van harte gefeliciteerd en 
een ° jne verjaardag gewenst.
Jubilea. Wĳ  feliciteren van 
harte: Op 7 febr. het echtpaar 
H. Kloek, Uiterdĳ kenweg 62b, 
Marknesse, met hun 45-jarig 
jubileum, op 20 febr het echt-
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 Blokzijl  PROT. GEM .

Protestantse Gemeente Blokzĳ l
Scriba: Karin Rozendal 
tel. 06 - 23327236, pgb4@xs4all.nl
Kopĳ  wordt verzameld en verstuurd 
door: 
dhr. Henk van Dalen 
tel. 0527 291285
hvandalen03@hetnet.nl
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Blankenham

Protestantse Gemeente 
Blankenham 
Kerkbuurt 9
8373 EG Blankenham

Scriba: mevr. C.A. Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG Blankenham
0527-202584 
ariaderuiter@gmail.com
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net 
www.facebook.com/
pknkuinreblankenh

Het Jezus-beeld van � orwaldsen

Timzingt: Verloren Vaders
stiekeme fantasieën en harde rea-
liteit. Is dit dan wat het is en hoe 
nu verder? Eén ding is zeker: dit 
wordt Tims eerste voorstelling 
met ballen!
‘Verloren Vaders’ is de vĳ fde 
cabaretvoorstelling van Tim van 
Wĳ ngaarden. Onder de naam 
Timzingt geeft hĳ  theaterbezoe-
kers een hilarische avond cadeau. 
Een avond vol prachtige verha-
len, leuke liedjes en (meerdere) 
gedachten om mee naar huis te 
nemen.

Donderdag 23 april, 20.00 uur, Assen, Theater/
Bioscoop De Nieuwe Kolk, kaarten: truetickets.nl 
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paar M.Koopmans, Domineeswal 
2, Blokzĳ l met hun 45-jarig jubi-
leum.
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 hartelĳ k 
dank. Namens de Bezoekdienst 
Marie Dĳ kman-van der Sluis. 
Facebook
Wordt vriend op facebook van 
de kerk Blokzĳ l- Scheerwolde en 
we delen met u en jou de bĳ zon-
dere activiteiten, die er zĳ n in en 
om de kerk!
Kopĳ  eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrĳ dags uit-
komt: kopĳ  tot uiterlĳ k zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 16 februari gaat 
de heer R. Pasterkamp uit Urk 
voor. De organist is mevrouw 
C. Roth en de heer J. Smit is de 
dienstdoende ouderling. De uit-
gangscollecte is bestemd voor de 
diaconie van de eigen gemeente. 
Tĳ dens de dienst zal er oppas 
aanwezig zĳ n voor de kleintjes. 
Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel. 
360322.
Rouw in de gemeente 
Wat schrĳ f ik voor het Geza-
menlĳ k Zondags Blad in een zo 
heftig weekend als deze? Mĳ n 
hoofd kan ik er slecht bĳ hou-

den na het overlĳ den dit week-
end van 2 van onze zo geliefde 
gemeenteleden op respectieve-
lĳ k zaterdag en zondag in onze 
kleine, hechte gemeente waar 
de mensen intens naar elkaar 
omzien en de zorg voor elkaar 
groot is. Waar we met elkaar, in 
woord en daad gehoor probe-
ren te geven aan Gods Woord 
en als gemeente een grote fami-
lie proberen te zĳ n waar men 
met elkaar meeleeft in smart 
en vreugde (1 Korinthe 12:26, 
Romeinen 12:15). Ik laat het bĳ  
het toewensen van heel veel 
kracht en sterkte voor Alie Ste-
vens en de familie Stevens, voor 
Hans Spitzen, kinderen en fami-
lie van Tineke Boes. En voor ons 
als gemeente om hen tot steun 
te zĳ n en voor ons eigen ver-
driet. Nu op dit moment maar 
ook “voor verder weg”. 

Met een groet voor u allen, 
Petra van Wieringen

De bloemen uit de dienst van 
9 februari zĳ n naar fam. Mulder, 
Kuinderdiep gegaan.
Kerkdiensten in 2020 Kuin-
re 
Met ingang van 1 januari 2020 
is er in Kuinre elke week dienst 
om 10.00 uur. U bent van harte 
welkom.
Zondag 16 februari gaat 
ds. M. Jongsma-Visserman uit 
Emmeloord voor. 
Zondag 23 februari is er een 
dienst met medewerking van 
koor Jubilee. 
Zondag 1 maart is de eerste 
zondag van de 40 dagentĳ d. In 
deze dienst zal ds. H. Torenbeek 
uit Emmeloord voorgaan. 
Zondag 8 maart is de tweede 
zondag van de 40 dagentĳ d. Ds. 
D.J. Lagerweĳ  uit Zwolle zal in 
deze dienst voorgaan.

Het verhaal van drie 
bomen, drie dromen.
Protestantse kerk te Kuinre 
wordt een dienst gehouden over 
drie bomen die dromen over de 
toekomst. Over wat ze later als 
ze grote bomen zĳ n, willen wor-
den. Wilt u weten of hun dro-
men uitkomen, wees er dan 
bĳ  op: 23 febr. 2020, aanvang 
10.00 uur.
Het verhaal wordt afgewisseld 
met liederen van het koor Jubi-
lee, o.l.v. Henk Boeve. U wordt 
allen van harte uitgenodigd! Na 
deze dienst bent u van harte uit-
genodigd om een kopje ko�  e/
thee mee te drinken.
Ko�  eochtend laatste woens-
dag van de maand 
We komen weer bĳ  elkaar op 
woensdag 26 februari. De kerk 
staat open voor iedereen. Vanaf 
10.00 uur staat de ko�  e klaar 
met wat lekkers en ruimte voor 
een gesprek. Neem gezellig 
iemand mee! 
Biddag voor gewas en arbeid in 
Kuinre
Met ingang van dit jaar zĳ n 
er geen diensten meer op de 
woensdagen van Bid- en Dank-
dag. In de zondagse eredienst 
daaropvolgend hopen we hierbĳ  
stil te staan. 

Als kerkenraad willen wĳ  u vra-
gen als er ziekte is of behoefte 
aan een gesprek contact op 
te nemen met de scriba of de 
ouderling. Wĳ  zĳ n graag op de 
hoogte.    
Met een vriendelĳ ke groet, Pro-
testantse Gemeente Kuinre.

Zondag 16 februari 
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Organist: Margreet van Dorsten
Ophaaldienst: dhr. H. Nĳ enhuis
Bloemendienst: fam. H. van Beek

Deurcollecte: Werelddiaconaat
Lezingen: Deut. 30:15-20 en 
Matteüs 5:17-26 (de wet van het 
koninkrĳ k) In Mozes’ woorden 
heeft de Eeuwige trekken van 
een jaloers, zeer verliefd iemand 
die de aanbedene smeekt: ‘Kies 
voor Mĳ  – dan zul je weten wat 
leven is. Zonder Mĳ  heb je geen 
leven’. Het leven hangt ervan 
af … wiens leven? Niet alleen 
moet de gemeenschap weten 
wat leven is – maar Gods leven 
hangt er ook van af. Pas als men-
sen kiezen voor een leven met 
geboden, wordt de wereld zoals 
God die bedoelt. Voor Jezus, als 
een 2e Mozes, is dus de wet van 
levensbelang.
Uitgangscollecte wereld-
diaconaat
Deze collecte van het werelddi-
aconaat is bestemd voor Kame-
roen. De noordelĳ ke provincies 
van Kameroen liggen in de Sahel-
zone. Een regio met een grillig 
klimaat. Door lange periodes van 
extreme droogte rukt de woes-
tĳ n op. Daarnaast telt de regio 
veel vluchtelingen, door onrust 
in de omliggende landen.
Samen met de lokale kerken 
en de inwoners van dit gebied 
werkt Kerk in Actie aan een sta-
biele toekomst. We ondersteu-
nen boeren om via duurzame 
landbouw voldoende voedsel te 
verbouwen. Ook krĳ gen boeren 
training over veeteelt en water-
beheer. Daarnaast bieden we 
noodhulp aan vluchtelingen in de 
regio
Wĳ  gedenken
Op maandag 3 februari is, op 
de leeftĳ d van 92 jaar, mevr. 
Aafje Kuipers-Los overleden. 
Hoewel zĳ  lid was van de Pro-
testantse gemeente Steenwĳ k, 
was het de wens van de familie 
om haar vanuit onze kerk naar 
haar laatste rustplaats te bren-
gen, waar zĳ  nu verenigd is met 
haar man Homme Kuipers, die 
in 2008 overleed. Vele jaren 
heeft het gezin Kuipers aan de 
Tukseweg gewoond. Homme 
en Aafje kregen drie kinderen: 
Henk, Henriette en Hilco. Als je 
terugkĳ kt op haar leven heeft zĳ  
tot augustus vorig jaar een heel 
mooi leven gehad. In augustus 
2019 overleed echter plotseling 
één van haar kleinzonen, Aron, 
op 20-jarige leeftĳ d. Voor haar 
zoon Hilco en zĳ n vrouw Ingrid 
en David, hun andere zoon, een 

heel groot verdriet, voor de hele 
familie. Aafje Kuipers- Los zat 
hier erg mee. Vooral als je zelf 
zo oud mocht worden.
In de afscheidsdienst hebben we 
echter naar mooie herinnerin-
gen kunnen luisteren, verteld 
door haar dochter Henriette. 
Een hele mooie jeugd met lieve 
ouders, het vroeg meehelpen 
in de winkel van haar ouders in 
Paasloo, en de tĳ d dat de kinde-
ren jong waren. Maar eveneens 
hoe ze zich wist te redden na de 
dood van haar man in 2008, tot 
het beter was om naar het ver-
zorgingshuis Nĳ enstede te ver-
huizen, waar zĳ  nog een mooie 
tĳ d gehad heeft. Afgelopen 
vrĳ dag hebben wĳ  haar toever-
trouwd in de handen van God. 
Wĳ  wensen de familie Gods 
zegen en nabĳ heid toe.
Leesgroep
De leesgroep komt samen op 
maandag 17 februari om 10.00 
uur in Hoogthĳ .
Nieuwe website voor de Raad 
van Kerken
Na 16 jaar moest het er een 
keer van komen: Een nieuw jasje 
voor de website van de Raad. 
Was die jas in 2004 nog geheel 
nieuw en up-to-date, anno 2020 
is het modebeeld veranderd. De 
site is daarom strakker vormge-
geven dan voorheen en vooral 
meer gericht op de behoeften 
van bezoekers, aan toerustings-
materiaal en andere speci° eke 
informatie. We hopen met de 
nieuwe ‘look’ weer even voor-
uit te kunnen. Neem vooral een 
kĳ kje en geef ons zo nodig feed-
back: rvk@raadvankerken.nl 
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 
afgelopen zondag zĳ n met een 
hartelĳ ke groet en een bemoe-
diging gebracht bĳ  L. Zoer-Wĳ -
menga aan de Bergsteinlaan.
Kerkbalans
In de tweede helft van januari is 
de landelĳ ke Actie Kerkbalans 
gehouden. Heeft u uw bĳ drage al 
toegezegd? Dan willen we u daar 
hartelĳ k voor bedanken.
Op dit moment zĳ n de meeste 
reacties binnen en geteld, en 
hebben we €49.757,10 toegezegd 
gekregen. Dit is €1.855,50 min-
der dan vorig jaar.
Via deze weg willen we ieder-
een die nog niet gereageerd 
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Steenwijkerwold

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

Scriba: dhr. G. Dekker, 
Marĳ enkampen 2, 8339 SM 
Marĳ enkampen, tel. 06-106 506 72, 
scriba@pk-steenwĳ kerwold.nl
Kerkelĳ k bureau: kerkelĳ kbureau@
pk-steenwĳ kerwold.nl, 
tel. 0521-51 74 51

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

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

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

Kijk voor meer info op: 
walenwater.welkomindekerk.nl 

Hoe verwelkomen wij toeristen? LAAT ZIEN WAT UW 
KERK DOET! DEEL 
DE VIERKANTE 
INFOGIDS UIT.

Een praktisch overzicht van uw kerkelijke 
activiteiten in het komende seizoen. 
U zorgt voor tekst en enkele foto’s. Wij zorgen 
voor de overige foto’s, opmaak en druk.
Om uit te delen aan gemeenteleden, 
nieuw-ingekomenen en geïnteresseerden.
Bel vrijblijvend voor meer informatie: 

0546 – 577475 (vraag naar Geke Brinkers).
Topic Creatieve Communicatie, Wierden. 
www.topic.nu

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Wierden

Seizoen 2013 - 2014

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2014 - 2015

HervGemPutten_2014-2015.indd   1 09-09-14   12:03

KLEURIG
FRIS  

INSPIREREND
UITNODIGEND

Advertenties

 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

Kuinre 

Protestantse Gemeente Kuinre
Henric de Cranestraat 41
8374 KL  Kuinre

Scriba: scriba-kuinre@live.com

www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net 
www.facebook.com/
pknkuinreblankenham

BĲ ZONDERE
 PAASACTIVITEIT?
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heeft vragen: wilt u dat deze 
maand nog doen? De inkomsten 
uit Actie Kerkbalans zĳ n van 
essentieel belang voor het goed 
functioneren van onze kerk. Als 
laatste nog een dankwoord aan 
alle vrĳ willigers die ook dit jaar 
weer hebben meegeholpen met 
de actie. Hartelĳ k bedankt voor 
jullie inzet, zonder jullie was dit 
niet gelukt. De Kerkrentmees-
ters 
Wĳ  leven mee
Als u iets te melden heeft of 
door te geven betre  ̈ende pas-
toraat, neem dan gerust contact 
op met één van de ouderlingen 
of met de predikant. Het leven 
van mensen is vaak een weg 
van op en neer. Zo ook in onze 
gemeente. Sommige mensen 
hebben veel zorg nodig. Er zĳ n 
ook mensen voor wie de toe-
komst onzeker is of die wachten 
op spannende behandelingen of 
nadere onderzoeken. En dan zĳ n 
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 dagelĳ kse 
leven. Op basis van ons geloof 
zĳ n we met elkaar verbonden 
en geven we zorg aan wie dat 
nodig heeft. De pastorale zorg 
wordt door de gemeente in het 
bĳ zonder toevertrouwd aan de 
predikant en ouderlingen, wat 
wel moeilĳ ker wordt nu we nog 
maar twee ouderlingen hebben. 
Daarnaast zĳ n er de bezoekers 
die contacten met gemeente-
leden onderhouden. Indien u 
behoefte hebt aan pastoraal 
contact of een gesprek, kunt u 
altĳ d direct contact opnemen 
met de predikant of ouderling.

De wind waait graag waarheen hĳ  
wil,
soms hard, soms zacht, soms vrĳ -
wel stil.
Dat is zo in wat je fysiek ervaart,
maar ook in al wat je leven ver-
zwaart.

Ja, ieder mens beseft op een dag
de soms bovenmenselĳ ke kracht
van de storm die in het leven 
woedt,
alleen te stillen door Jezus’ bloed.

Maar als je dan ook op Hem ver-
trouwt,
dan wéét je dat Hĳ  je ook daar-
door bouwt.
Immers, als jĳ  de storm doorstaat,
besef je nog meer dat Hĳ  bestaat.

God wil Zĳ n kinderen steeds bĳ -
staan,
als zĳ  door de levensstormen gaan.
Een depressie in de lucht, of 
levensecht?
Zoek Hem! Dan brengt Hĳ  je weer 
terecht..

Met vriendelĳ ke groeten, 
ds. Eric van Veen

16 februari om 10:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te 
gaan. De organist is dhr. J. Tĳ s-
sen. Collectes: Kerk in actie 
(noodhulp ), instandhouding van 
de eredienst, energiekosten. 
De autodienst wordt verzorgd 
door fam. A.J. Doosje, telefoon 
241662. Er is een kinderneven-
dienst voor de kinderen van 
groep 1,2 en 3, dit wordt ver-
zorgd door Jenneke Wouters en 
Sterre de Olde. Er is een kinder-
nevendienst voor de kinderen 
van groep 4,5 en 6, dit wordt 
verzorgd door Margreet Mond-
ria en Marlot Kuiken.
16 februari om 14:30 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds G J Otter uit Damwoude 
voor te gaan. De organist is dhr. 
H. Bontkes. Collectes: diaconie-
Kerk in actie (noodhulp, instand-
houding van de eredienst, ener-
giekosten. De autodienst wordt 
verzorgd door fam. S.J. Doosje, 
telefoon 241662.
Agenda
17 februari om 10:00 uur, Vakan-
tiebĳ belfeest, de Burght.
19 februari om 19:15 uur, Ves-
per, Grote Kerk.
25 februari om 19:45 uur, Kleine 
Kerkenraadsvergadering, Til-
voorde.
26 februari om 10:00 uur, Bĳ bel-
kring 60+, Tilvoorde.
26 februari om 19:15 uur, Ves-
per, Grote Kerk.
27 februari om 09:00 uur, Stilte-
wandeling 40 dagentĳ d, vanaf de 
Burght.
2 maart om 19:00 uur, Verkoop 
collectebonnen van 19.00-20.00 
uur, Tilvoorde.
3 maart om 19:30 uur, Focus 
gespreks- en bĳ belkring, Kapel.
3 maart om 20:00 uur, Feestrol-
len “Ruth”, Tilvoorde.
5 maart om 15:00 uur, Contact-
middag oudere gemeenteleden, 
Kapel.
Giften
Het College van Kerkrentmees-
ters ontving: via A. den Hartog 
€10.00 voor het orgelfonds 
(Grote Kerk), en via Rosalina 
Slimmen €15.00 voor de Kerk.
Hartelĳ k dank voor deze giften.

Bloemengroet
Er zĳ n afgelopen week, als teken 
van medeleven en als groet van 
de gemeente, bloemen gebracht 
bĳ  mw. Dragt- Mondria, Mar-
jolein 336, bĳ  dhr. de Lange, St 
Jansweg 5, bĳ  mw. Lassche - 
Zandbergen, Mr. Kroezestraat 
17, bĳ  mw. Remĳ nse - Bergkamp, 
Achter de Hare 24 en bĳ  dhr. 
en mw. Ouderling - Regelink, de 
Voorst 23; zĳ  waren in decem-
ber 40 jaar getrouwd.
40-dagen tĳ d wandeling
Raad van Kerken Vollenhove/St. 
Jansklooster organiseert, op 6 
zaterdagen in de periode tussen 
Aswoensdag en Pasen, een wan-
deling in de omgeving van Vol-
lenhove en St. Jansklooster.
In deze periode, van oudsher 
een tĳ d van vasten en bewust 
leven, denken we aan Jezus die 
opliep met zĳ n vrienden naar 
Jeruzalem. Hĳ  ging door bergen 
en door dalen, stap voor stap. 
We geloven dat Hĳ  nog steeds 
oploopt met mensen door het 
leven als reisgenoot, een wan-
delmaatje. We mogen stappen 
zetten ook naar de ander, naar 
elkaar luisteren, elkaar bemoe-
digen, stil zĳ n in het moment en 
ons bewust worden van de weg 
die Jezus moest gaan. Het is een 
zinvol gebeuren, zo met elkaar 
een aantal zaterdagen stappen 
te zetten op weg naar Pasen. 
We wandelen ongeveer een uur, 
houden een korte meditatie en 
sluiten af met gezamenlĳ k een 
kopje ko�  e/thee te drinken.
Spreekt dit je aan? Sluit je dan 
aan bĳ  het wandelgroepje, ook 
als het maar 1 keer zou zĳ n. Je 
bent van harte welkom, opgeven 
is niet nodig.
We starten 09.00 uur vanaf de 
parkeerplaats bĳ  de Burght. En 
op 21 maart vanaf de molen in 
Sint Jansklooster.
Zaterdag: 29 februari, 7 maart, 
14 maart, 21 maart, 28 maart en 
4 april
Vakantiebĳ belfeest op maan-
dag 17 februari
Op maandagmorgen is er van 
10.00-12.00 uur weer een 
vakantiebĳ belfeest in de Burght 
met als thema: God heeft jou 
gemaakt van top tot teen. Wat 
gaan we doen: we gaan elkaar 
ontmoeten, zingen, luisteren, 
knutselen, van iets stoers tot 
iets lekkers of dansen. Ontdek 
je talent! Alle kinderen van de 
baisisscholen zĳ n van harte uit-
genodigd. Kom je ook?

Er is geen extra kopĳ  aangele-
verd.

Meeleven met
Dhr. H. van der Linde, Klooster-
weg in Sint Jansklooster, verblĳ ft 
nog steeds in het Isalaziekenhuis 
in Zwolle.
We bidden de zieken thuis in in 
het ziekenhuis Gods nabĳ heid en 
zegen toe.
Catechese vakantie
Op maandag 17 februari zĳ n er 
in verband met de voorjaarsva-
kantie geen lessen.

Ten slotte,
Ik weet niet wat de toekomst 
brengt, wel wie de toekomst 
brengt.
Ontvangt een vriendelĳ ke groet 
vanuit de pastorie aan 
de Leeuwte,
ds. H.J.H. Pap

Diensten 16 februari
Belt-Schutsloot 11.00 uur – 
Voorganger: dhr. J. Smit - Jeugd-
dienst.
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W. Smit, Smilde.
Diensten 23 februari
Belt-Schutsloot 11.00 uur – 
Voorganger: Kandidaat D. Maa-
sen van den Brink, Kampen.
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: ds. J. Stap, Kolder-
veen.
Oppas W’veen en BS: Zie 
www.pknwanneperveenbelt-
schutsloot.nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen
16-2 fam. K.J. Rossing en 
fam. B. v.d. Berg.
23-2 fam. S. Smit en fam. H. 
Veninga.
Bloemen BS
De bloemen uit de dienst van 
zondag 9 februari gingen in BS 
naar mw. S. Vis i.v.m. een zieken-
huisopname.
In Wanneperveen werden de 
bloemen met hartelĳ ke groeten 
gebracht naar mw. J. Zwiers-Lok 
en mw. A. Huisman-Bĳ l.
Verantwoording
De opbrengst van de collecte 
voor oecumene in W’veen was 
€43,40 en in BS €86,25.
De doelcollecte van de maand 

Vervolg van pagina 12

Lees verder op pagina 14

Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-stad: ds. 
D. Wolters, Steiger 27, 8325 
HB Vollenhove tel. 0527-239291 
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-Ambt: 
ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
8326 AD Sint Jansklooster tel. 
0527-239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl

Scriba: Dhr. H. Wĳ ermars, Postbus 
82, 8325 ZH Vollenhove. tel. 0527-
243860 scriba@hervormdvollenhove.
nl

Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel. 
0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum 
"Tilvoorde": mw. N. Lassche- 
Remĳ nse, Tilvoorde: tel. 
0527-241538 tilvoorde@
hervormdvollenhove.nl

Koster Kapel: mw. G. van 
Dalen, tel. 0527-246767 kapel@
hervormdvollenhove.nl

Sprekers 
‘Opwekking’ bekend
De hoofdsprekers van de 50ste 
Pinksterconferentie zĳ n bekend. 
Het thema is: Het. Komt. Door. 
ZĲ N. Naam. Sprekers tĳ dens 
deze jubileumeditie zĳ n: vrĳ dag-
avond Joseph Dimitrov, zater-
dagmorgen Nelinda Troost, 
zaterdagavond Ron van der 
Spoel, zondagmorgen Henk 
Stoorvogel, zondagavond Ruben 
Flach en David de Vos (avond-
maal en gebed voor zieken) 
en maandagmorgen: Tiemen 
Westerduin.

Vrĳ dag 29 mei t/m maandag 1 juni, Biddinghuizen, 
terrein Walibi Flevo, aanmelden: opwekking.nl

Omgaan met 
demente mensen
Classispredikant Klaas van der 
Kamp doet verslag van een 
lezing die hĳ  bĳ woonde van 
ds. Gerhard Kruizinga, pastor 
van het Zonnehuis in Zwolle. 
Kruizinga sprak over dementie. 
Mensen in het beginstadium van 
dementie krĳ gen moeite met 
het korte-termĳ n-geheugen. 
Er ontstaat desoriëntatie, bĳ -
voorbeeld van dag en nacht. 
Mensen ontkennen hun demen-
tie en verschuilen zich achter 
een façade. Langzaam woekert 
de ziekte voort en worden 
meer delen van het geheugen 
opgerold. Maar het hart wordt 
niet dement, zegt Kruizinga. 
Gevoelens kunnen zelfs inten-
ser worden. De ervaring van 
het zelf blĳ ft. De intuïtie kan 
aanscherpen, de behoefte aan 
aandacht en de behoefte erbĳ  
te horen blĳ ven. Mensen genie-
ten van natuur en cultuur. Ook 
het ritmisch geheugen houdt 
stand. Alles met ritme, van een 
gedichtje tot muziek, wordt her-
kend. Daarom werkt het Zon-
nehuis met muziektherapeuten. 
Tot slot enkele tips om om te 
gaan met dementerenden: neem 
kennis van en sluit aan op het 
levensverhaal van mensen, speel 
in op het ziektebeeld, blĳ f rus-
tig en versterk het gevoel van 
eigenwaarde.

Gezang voor 
dementerenden
Dominee Gerhard Kruizinga, 
citeerde in zĳ n lezing (zie hier-
boven) gezang 786, geschreven 
door Ria Borkent. Dit lied sluit 
aan bĳ  gevoelens van mensen 
met dementie. Dat is geen toe-
val, want Borkent schreef het 
speciaal voor deze doelgroep. 
Het lied moest gemakkelĳ k mee 
te zingen zĳ n, daarom koos ze 
voor de melodie van psalm 92. 
De tekst van dit gezang:
Al krimpen mĳ n gedachten 
en raak ik woorden kwĳ t, 
verlies ik taal en tĳ d, 
uw woord is levenskrachtig. 
Er zĳ n herinneringen, 
uw hartslag in mĳ n oor, 
als ik uw klanken hoor
en psalmen mee kan zingen. 
(NBV)

Ps. 92 zegt over goede mensen: ‘Zĳ  dragen nog vrucht 
als ze oud zĳ n en blĳ ven krachtig en fris’ 

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BĲ ZONDERE
 PAASACTIVITEIT?

 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

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

Vollenhove  STAD

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

REGIONALE 
JEUGDBĲ EENKOMST?

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

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot



14 zondag 16 februari 2020

januari voor het Leger des Heils 
heeft in Wanneperveen en Belt-
Schutsloot samen €1.000,75 
opgebracht. Dit is door de dia-
conie aangevuld tot €1.500.
De opbrengst van de extra col-
lecte t.b.v. energiekosten van 
9 februari bedroeg in W’veen 
€58,95
Verkiezingen Wanneper-
veen
Vanuit de gemeente is aanbevo-
len en door de kerkenraad ver-
kozen in de vacature ouderling 
kerkrentmeester de heer H. de 
Grooth. A.s. zondag horen wĳ  of 
hĳ  het ambt aanvaardt.
Vanuit de gemeente
Klaas Huisman werd opnieuw 
opgenomen in Zwolle maar is 
naar verwachting inmiddels weer 
thuis. Geen makkelĳ ke weg voor 
hem. We hopen dat de situatie 
nu rustig blĳ ft zodat de volgende 
ingreep zonder verder uitstel 
kan plaatsvinden. We wensen 
hem Gods onmisbare zegen.
Vanuit de Pastorie
Deze week had ik een paar 
dagen geen toegang tot mĳ n 
mailbox en agenda. Vooral dat 
laatste was spannend. Ik ben 
niet iemand die alles onthoudt 
en zeker niet alle afspraken in 
mĳ n agenda met de tĳ den erbĳ . 
Ik geloof dat de schade is mee-
gevallen, maar sommige van u 
hebben vast gemerkt dat ik wat 
later dan gewoonlĳ k op mail 
reageerde. Eén afspraak kon 
hierdoor niet doorgaan (maar 

dat was niet met een gemeen-
telid). Ik ben zeker niet iemand 
die graag voorop loopt met 
dingen in de ‘cloud’ zetten, 
maar dat mĳ n agenda en mail 
er wel in staan daar heb ik al 
vaak plezier van gehad. Nu dus 
even omgekeerd. Het bepaalde 
me wel weer bĳ  mĳ n (en onze) 
afhankelĳ kheid van internet met 
al haar verschillende functies. 
Toch bestaat het nog maar kort. 
Tĳ dens een gemeentestage in 
1992 typte ik nog stukjes voor 
het kerkblad op een elektrische 
typemachine. In mĳ n eerste 
gemeente in 2002 had nog geen 
van de kerkenraadsleden email. 
Je kunt je dat vandaag bĳ na niet 
meer voorstellen. Er wordt vaak 
gezegd dat het belangrĳ k is dat 
we wel goed leren omgaan met 
al die nieuwe techniek vanwege 
de risico’s en het misbruik. Maar 
de ontwikkeling gaat zo snel dat 
er onvoldoende tĳ d is voor uit-
testen, evalueren en een goede 
manier van gebruiken aanle-
ren. Het gaat er steeds meer 
op lĳ ken dat de techniek en de 
ontwikkeling nieuwe techniek 
leidend is geworden. Zou dat 
wellicht ook de reden zĳ n dat 
onze wereld in een leiderschaps-
crisis verkeerd? Omdat we de 
techniek niet meer beheersen 
maar we door het gebruik van 
de techniek worden beheerst? 
De media vertellen ons dat de 
leiders van vandaag steeds vaker 
aan de macht komen (en blĳ ven) 
door handig (mis)gebruik van 
de techniek. Nee, ik ben niet 

tegen techniek, zeker niet, maar 
ik maak me wel zorgen om deze 
snelle ontwikkeling die onvol-
doende ruimte laat voor goede 
evaluatie en gezond en afge-
grensd gebruik. Onze afhanke-
lĳ kheid van de techniek bepaald 
de macht van degenen die haar 
misbruiken. Soms is het beter 
om niet voorop te lopen.

Hartelĳ ke groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 16 februari
In deze dienst gaat da. M.P.C 
Lourens uit Emmen voor. 
Ouderling van dienst is Feikje 
Kloostermam en het orgel 
wordt bespeeld door Menno van 
der Vinne. De uitgangscollecte is 
voor het plaatselĳ k jeugdwerk. 
De ontvangst is door Arjan 
Leemhuis en de bloemen wor-

den bezorgd door Gerrit Hop. 
De opname wordt rondgebracht 
door de diaconie en de zorg 
voor de kinderen is in handen 
van Hildagard Ruiter. De ophaal-
dienst wordt verzorgd door 
Gerrt Hop (0521-854343). Het 
lied voor de dienst is lied 285.
Bĳ  de diensten. In de dienst 
gaat deze week een onbekende 
predikante voor, namelĳ k domi-
na Monique Lourens (1950). Na 
haar studie verruilde zĳ  haar 
ouderlĳ k huis in Hierden voor 
de pastorie in Steggerda, waar 
ze van 1988 t/m 1993 predikante 
was. Daarna volgde het Drentse 
Schoonoord 1993-2003. Momen-
teel is zĳ  nog Pastoraal mede-
werker in de Kapelgemeente van 
Emmen. 
Opbrengst collecten vori-
ge week. Diaconie: €19,80 
Kerkrentmeesters: €32,90 en 
de tafelcollecte voor Stichting 
Transworld radio €64,55. Allen 
hartelĳ k dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zĳ n als 
groet en bemoediging gegaan 
naar de heer Jan van den Dool 
aan de KW-laan.
Verjaardagen en huwelĳ ks-
jubilea. Op 20 februari hoopt 
de heer ds. P. Bĳ lefeld, Woud-
veld 2 De Pol zĳ n 85ste ver-
jaardag te vieren. Namens de 
gemeente van harte gefeliciteerd 
en een gezegend nieuw levens-
jaar toegewenst.
Agenda
Op woensdag 19 februari komt 
vrouwenvereniging ‘Marhta’ bĳ  
elkaar om 14.00 in het lokaal van 
de kerk. Op deze middag is er 
jaarvergadering en een nieuw-
jaarsborrel.
Waar geloof het meest 
kost. “Bid voor ons.” Dat is 
vaak het eerste dat vervolgde 
christenen vragen. Zĳ  kennen 
het belang van gebed uit eigen 
ervaring. Iedere week geef ik u 
een gebedspunt door: - 99 pro-
cent van de Somalische bevol-
king in de Hoorns van Afrika is 
moslim. De islam is de staats-
godsdienst en de regering ver-
wacht dat alle Somaliërs moslim 
zĳ n. Imams in moskeeën verkla-
ren openlĳ k dat er geen plaats is 
voor kerken en christenen. De 
Somalische kerk en de christe-
nen hebben dagelĳ ks met ver-
drukking te maken.
Kopĳ  GZ. De kopĳ  voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlĳ k zondag 16 
februari 12.00 uur bĳ  de scriba. 
Het kan natuurlĳ k ook via kerk.
willemsoord.nl

Als ik niet meer goed kan lopen,
geef jĳ  mĳ  dan jouw arm?
Als ik niet meer op verbetering durf 
hopen,
maak jĳ  mĳ n koude hart dan warm?
Als ik stilsta op deze aarde,
die maar jakkert en maar jaagt,
geef jĳ  mĳ n leven dan weer wat 
waarde,
zodat mĳ n eenzaamheid vervaagt?
Als ik schreeuw en huil van binnen
laat jĳ  mĳ  dan niet alleen?
Wil jĳ  dan iets voor mĳ  verzinnen,
draag jĳ  mĳ  door die moeite heen?
Pas dan komt mens-zĳ n tot zĳ n 
recht,
als in de diepte van het leven,
liefde niet alleen met woorden 
wordt gezegd,
maar daadwerkelĳ k aan de ander 
wordt gegeven.
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Predikant: ds. Gerrit van den Dool 
Pastorie: Steenwĳ kerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwĳ kerweg 
194 8338 LD Willemsoord, 0521-
514587 
kerk.willemsoord@hetnet.nl 
Koster: mevr.T.Winters-de Boer, 
0521-588515, Rentmeesters Prot. 
Gem Willemsoord Peperga Blesdĳ -
ke IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke
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berichten Het Zondagsblad

Casting Crowns in 
mei 2020 weer live in 
nederland
In 2017 trad de Amerikaanse band 
Casting Crowns op in Nederland. 
Het was het drukst bezochte 
christelĳ ke muziekconcert van dat 
jaar. Inmiddels is het repertoire 
van de band uitgebreid. Weer zul-
len de Casting Crowns een groots 
optreden verzorgen. Dat de band 
zo populair is, is best bĳ zonder, 
aangezien ze weinig optreden, laat 
staan in het buitenland. De band 
heeft namelĳ k haar prioriteit lig-
gen bĳ  de eigen plaatselĳ ke kerk 
in Atlanta. De populariteit komt 
dan ook door de muziek en de 
inhoud: een overtuigende mix van 
stadionpop, rock en worship. Een 
optreden betekent een muzikale 
topavond met diepgang die men 
niet snel vergeet. 

Donderdag 21 mei, Utrecht. Jaarbeurs, kaarten via: 
www.eventsforchrist.nl

Woorden hebben kracht: ze kun-
nen opbouwen en afbreken. Men-
sen hebben de keuze om positief 
of negatief te spreken over zichzelf 
en anderen. Joram Kaat presen-
teert de EO-Jongerendag 2020 die 
gaat over: ‘Speak Life’. Een  actueel 
thema: onderzoek wĳ st uit dat 
jongeren vroeger beginnen met 
schelden en zich steeds venĳ niger 
uiten. Negatieve woorden kunnen 
een onuitwisbare indruk achterla-
ten op jongeren. Zo makkelĳ k als 
jongeren ze uitspreken, zo lastig 
kan het zĳ n om te leven met de 
gevolgen. Wat horen jongeren als 
ze luisteren naar opvoeders, jeugd-
leiders, docenten en vrienden? En 
wat zegt God over hen? 

Zaterdag 6 juni, Rotterdam, Ahoy, tickets via 
eojongerendag.nl, tot 1 mei € 15

Van kerkvisie tot 
nieuwbouw in 
Staphorst
De hervormde gemeente De Rank 
in Staphorst gaat verbouwen. Hier-
aan gaat een actuele visie op kerk-
zĳ n aan vooraf. Kerkrentmeester 
Harry Brakke in de Stentor: ‘De 
weinig sfeervolle nevenruimtes 
worden door velen als beperkend 
ervaren. Er is vanuit onze gemeen-
schap behoefte om samen te 
koken, een diversiteit aan bĳ een-
komsten te organiseren, een eigen 
ruimte te bieden voor de jeugd, 
een ontmoetingscentrum te creë-
ren. Ruimte maken voor verbinding, 
letterlĳ k en ° guurlĳ k, samen kerk-
zĳ n en het geloofsgesprek mogelĳ k 
maken.’ Na de verbouwing biedt de 
kerkzaal 310 zitplaatsen aan, waar 
het er nu nog 240 zĳ n. De nieuw-
bouw wordt duurzaam gebouwd 
met hoogwaardige materialen en 
goede isolatie. (Uit: nieuwsbrief 
classispredikant)

Hervormde gemeente De Rank, Staphorst, Ebbinge 
Wubbenlaan 41a

deel uit
 op straat •
 in de buurt •
 via uw kerk •
 aan uw collega’s •
 gewoon overal •

wakker en waaks
kritisch en betrokken

maandbladreveil.nl

 op straat •
 in de buurt • in de buurt •
 via uw kerk •
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NU!
maandbladreveil.nl

vanaf 10 exemplaren

€0,50 p/st
excl. verzending

Advertentie

INTERESSANTE LEZING?

EO-Jongerendag over 
‘Speak Life’

tot uiterlĳ k maandag 

16 maart 12.00 uur
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(Van: Addy Oostdĳ k)

Namens de kerkenraad een har-
telĳ ke groet, Henry Bos ouder-
ling-scriba
Van de predikant
Sta op! Nu gaandeweg 
Aswoensdag dichterbĳ  komt 
maak ik u graag attent op de 
PKN-Veertigdagenkalender, die 
onze scriba voor onze gemeente 
besteld heeft. Er zĳ n meerdere 
exemplaren beschikbaar, neem 
er gerust een mee. Deze fraaie 
kalender met inspirerende tek-
sten en praktische tips onder 
het motto ‘Sta op!’, kan ons hel-
pen om zinvol naar Pasen toe te 
leven. 
Aanbevolen
Ontmoetingsbĳ eenkomsten. 
Graag breng ik opnieuw de ont-
moetingsmiddag en - avonden 
onder uw aandacht, die zĳ n 
georganiseerd voor de volgende 
data:
-  Woensdagavond 4 maart, 

20 uur
-  Donderdagavond 5 maart, 

20 uur
-  Dinsdagmiddag 10 maart, 

15 uur.

Film 
En hebt u de ° lm ‘Il y a long-
temps que je t’aime’ als geno-
teerd in uw agenda?
Donderdag 20 februari, 19.30 
uur in de zaal achter de kerk.
Voorlied
In afwĳ king van wat vorige week 
was aangekondigd, zongen we 
voorafgaand aan de avondmaals-
dienst Lied 285, een van de aan-
vangsliederen die ons Liedboek 
rĳ k is. Ook komende twee zon-
dagen zullen we het nog zingen. 
Met tekst en muziek van Sytze 
de Vries en Christiaan Winter, 
is het geboren in de Oude Kerk 
te Amsterdam, kraamkamer van 
een rĳ ke schat aan kerkliederen.

Het licht is ons voorgegaan
en straalt als een lopend vuur.
Het wĳ st ons de weg hoe wĳ 
in vrede kunnen gaan.

Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.

Bondiger kan het haast niet!

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

Kerkbalans 2020
In de periode van 18 januari tot 
en met 3 februari is de actie 

kerkbalans 2020 weer gehouden. 
Op 3 februari jl. werden de toe-
zeggingen geteld. In totaal werd 
er €24422,= toegezegd voor 
kerkbalans en vrĳ willige bĳ dra-
gen, ca. 3 % minder dan vorig 
jaar bĳ  de eerste telling. Nog 
niet alle toezeggingen zĳ n ech-
ter binnen en dus kan het toe-
gezegde bedrag nog iets stĳ gen. 
Mocht u uw envelop nog niet 
hebben ingeleverd, wilt u deze 
dan alsnog bĳ  ons inleveren?
Wĳ  mochten inmiddels al ca. 28 
% van het toegezegde bedrag 
ontvangen. Iedereen die een bĳ -
drage heeft toegezegd willen wĳ  
hartelĳ k danken. Ook hartelĳ k 
dank aan alle lopers voor hun 
enthousiaste inzet. 
Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds is bedoeld 
om te zorgen voor contact 
met de gemeenteleden. Ieder 
gemeentelid die meedoet krĳ gt 
voor zĳ n verjaardag een felicita-
tie kaart in de bus als hĳ /zĳ  daar 
prĳ s op stelt. Op een later tĳ d-
stip, of tegelĳ ker tĳ d, komt een 
vrĳ williger van het fonds met 
een collectebusje bĳ  u aan de 

deur. Als u mee wilt doen kunt 
u hierin uw bĳ drage geven voor 
het werk van het verjaardags-
fonds. Het geld dat wordt opge-
haald, wordt gebruikt voor het 
onderhoud en de inrichting van 
het lokaal achter de kerk. Van 
dit lokaal wordt door diverse 
verenigingen gebruik gemaakt en 
er worden vele vergaderingen 
door diverse kerkelĳ ke groepen 
gehouden.
Op maandag 27 januari j.l. zĳ n de 
busjes van het verjaardagsfonds 
weer geleegd. We mochten 
een totaal bedrag van €540,28 
ontvangen. We willen zowel de 
gevers als de vrĳ willigers hier-
voor hartelĳ k bedanken.
De route Eikenlaan-De Blesse is 
momenteel vacant. Wie wil ons 
helpen om deze route te lopen. 
Het zĳ n ca. 14 verjaardagen. Je 
kunt je opgeven bĳ  de kerkrent-
meesters. 
Begrafenisbus
De collectebus op de begraaf-
plaats Vredehof tĳ dens een 
begrafenis heeft in 2019 €35,25 
opgebracht.
De Kerkrentmeesters

Dominee schrijft 
boek over burn-out
Bĳ na 1,3 miljoen Nederlanders 
hebben burn-out-klachten. 
Burn-out is een aparte vorm 
van overspannenheid, waarbĳ  
de klachten meer dan zes maan-
den aanwezig zĳ n. De patiënt 
is moe, uitgeput en de stress 
is niet meer te hanteren. Dát 
zal mĳ  nooit overkomen, dacht 
Johan het Lam, dominee in Har-
derwĳ k. Hĳ  maakte zich geen 
zorgen. Toen hĳ  toch klach-
ten kreeg, volgde hĳ  het advies 
van de dokter. Hĳ  nam een tĳ d 
gas terug, om er daarna weer 
volop tegenaan te gaan. Maar 
zo werkt het niet. Hĳ  kreeg 
een echte burn-out. Ds. Johan 
het Lam beschreef in columns 
de onmacht die hĳ  voelde. Eer-
lĳ k, ontwapenend, streng voor 
zichzelf en kwetsbaar. Op elke 
column wordt kort gereageerd 
door dochters Janneke het Lam, 
huisarts in Ridderkerk en Mach-
teld Mantel-het Lam, GZ-psy-
choloog in Zwolle.

Johan het Lam, ‘Schaap met vĳ f poten’.  Ervaringen van 
een dominee met een burn-out, € 15,99

Misschien zijn er mensen 
uit Hoogeveen die hem nog 
gekend hebben als organist 
van de Goeder Herderkerk 
of als docent aan de muziek-
school aldaar, vanaf 1968: 
Hessel de Harder. In decem-
ber 2019 verscheen een bio-
gra� e over hem De blinde 
musicus uit Workum.

Hessel werd in 
1915 in het Friese stadje geboren 
en hĳ  bracht er zĳ n eerste levens-
jaren door. Toen hĳ  tien was, 
werd hĳ  door een ongeluk blind. 
Voor zĳ n verdere 
scholing was hĳ  
aangewezen op 
blindeninstituten. 
Daar werden de 
leerlingen in de 
meeste geval-
len opgeleid tot mattenvlechter, 
bezembinder en dergelĳ ke, maar 
Hessel koos zĳ n eigen weg: hĳ  
werd musicus, meer speci° ek 
organist en beiaardier.

Dochter 
De biogra° e over Hessel de Har-
der is geschreven door Marie-
Anne de Harder, zĳ n dochter. 
In de hoofdstukken: ‘Workum’, 
‘Hessel in de blindeninstituten’, 
‘Blaricum en Utrecht’, ‘Naar Den 
Haag’ en ‘Friesland en Hooge-
veen’ beschrĳ ft ze de levensweg 
van haar vader. Tussendoor vindt 

de lezer algemenere hoofdstuk-
ken, waardoor die levensweg in 
een breder kader wordt gezet: 
‘Blindenzorg’, ‘Blindeninstituten’ 
en ‘Het kerklied en de organist in 
de geschiedenis’. De eerste twee 
geven een tĳ dspiegel over de visie 
op de blindenzorg in ons land, 
en wel onder het motto ‘gunst 
of recht?’, het derde richt de blik 
op de ontwikkelingen op het 
kerkelĳ ke erf, waarbĳ  de begelei-
ding van de gemeentezang en de 
arbeidsrechtelĳ ke positie van de 
organist belangrĳ ke invalshoeken 
zĳ n.

Distantie
Het schrĳ ven van een biogra° e is 
een lastige onderneming - ik weet 

er alles van. Hoe 
blĳ f je als auteur 
neutraal, objec-
tief, onbevoor-
oordeeld? Marie-
Anne de Harder 
is daarin geslaagd. 

Die klus was haar ook wel toe-
vertrouwd, want ze is historicus. 

In 2011 promoveerde ze op de 
Friese rode dominee Albertinus 
van der Heide. Ze heeft dan ook 
oog voor maatschappelĳ ke, socia-
le ontwikkelingen, in dit geval die 
op het terrein van de blindenzorg. 
Om ook in het boek over haar 
vader historicus te blĳ ven, schrĳ ft 
ze in alle hoofdstukken met een 
zekere distantie over ‘Hessel’, 
met uitzondering van het laatste 
hoofdstuk, getiteld ‘Een dochter 
en haar vader’. 

Vader
In dat slothoofdstuk gaat ze over 
op ‘mĳ n vader’. Dan komen meer 
persoonlĳ ke herinneringen  aan de 
orde. En: er blĳ kt dan sprake te 
zĳ n van bewondering, ontzag. Dat 
is volkomen terecht. Het is bĳ zon-
der om te zien hoe Hessel de Har-
der zich met veel inzet een maat-
schappelĳ ke positie verworven 
heeft. En om te zien hoe dienst-

baar hĳ  zich in het  kerkelĳ ke 
leven heeft opgesteld. Dat laatste 
had alles met zĳ n geloofsovertui-
ging te maken. Zoals Marie-Anne 
de Harder schrĳ ft: ‘… mĳ n vader 
speelde orgel ter meerder eer en 
glorie van God.’ 

Marie-Anne de Harder, De blinde musicus uit Workum. Bio-

gra° e van Hessel de Harder (1915-1987); Uitgeverĳ  Elikser, 

Leeuwarden; 134 p.; ISBN 9789463651912; prĳ s: € 16,50.

HET SCHRIJVEN VAN EEN BIOGRAFIE 
IS EEN LASTIGE ONDERNEMING - IK 
WEET ER ALLES VAN. HOE BLIJF JE 

ALS AUTEUR NEUTRAAL, OBJECTIEF, 
ONBEVOOROORDEELD?

Organist tot eer en glorie van God
Blinde musicus uit Hoogeveen

Marie-Anne de Harder schreef een bio-
gra� e over haar vader, de blinde 

kerkorganist Hessel de Harder

DOOR DR. JAN 

DIRK WASSENAAR, 

HELLENDOORN

Justin Bieber dankt 
God voor bekering
Fans van Justin Bieber wor-
den gekscherend ‘beliebers’ 
genoemd. Maar dat Justin Bieber 
(25) zelf een ‘believer’ is, is niet 
bĳ  iedereen bekend. Zĳ n nieuwe 
album heet Changes en gaat over 
de veranderingen die Bieber de 
afgelopen jaren heeft doorge-
maakt. Daar dankt hĳ  God voor. 
Zo deelt hĳ  de tekst uit Psalm 
37:4 “Verlustig u in de Heer dan 
zal Hĳ  u geven de wensen van 
uw hart.” In een ander bericht 
zegt hĳ : “Dank U dat U al van mĳ  
hield voordat ik ook maar iets 
had gedaan om het te verdie-
nen.” (Bron: CIP)

Kieswijzer voor 
bijbelvertalingen
Na het beantwoorden van 23 
vragen een advies krĳ gen over 
welke bĳ belvertaling het best bĳ  
je past. Rieuwerd Buitenwerf, 
directeur van het Nederlands 
Bĳ bel Genootschap, zegt: ‘Men-
sen vragen zich af waarom er 
zoveel bĳ belvertalingen zĳ n, en 
wat er nou écht staat in de Bĳ -
bel.’ Daarom ontwikkelde de 
NBG de Bĳ belkieswĳ zer. Want 
waar de een van eenvoudige 
taal, wil de ander graag dat de 
betekenis goed overgebracht 
wordt. Naast NBG-Bĳ bels, wor-
den ook Bĳ bels van andere uit-
gevers meegenomen in de kies-
wĳ zer. Hoofddoel van de NBG 
is namelĳ k: de Bĳ bel dichtbĳ  
mensen brengen.

De online kieswĳ zer is te vinden via: www.debĳ bel.nl/
kieswĳ zer

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 zĳ n,
worden opgenomen in de krant van die week, die op vrĳ dag 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. 

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

INTERESSANTE LEZING?

Post van Bieber op zijn 
Instagramaccount
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Bank:

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:
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• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

N     L

Advertenties

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

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

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

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

skieën 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

www.brouwertuk.nl




