
zondag 23 februari 2020 1

103e JAARGANG – NR. 5071 ZONDAG 23 FEBRUARI 2020

2 5 6 10 10Bijbel open: 
Rabbi, waar 
woont U?

Intercultu-
reel initiatief 
Deventer

Geen 
kledingdip

Game over
voor de kip

Magistraal 
boek over 
Synodestad 
Dordrecht

Bid heil toe aan (ook) dit 
vredesoord. (Ps. 122)

Een dag na de bekendmaking van 
het vredesplan voor Israël door 
president Trump verschenen in de 
Israëlische kranten cartoons met 
een blĳ de Trump, die alleen aan 
tafel zit en geniet van zĳ n ‘deal of 
the century’. En als bĳ schrift dat 
de Evangelische achterban zeer 
blĳ  is. Daarmee wordt meteen 
duidelĳ k dat een deal niks voor-
stelt als je die alleen aan je eigen 
tafel bedenkt vóór een ander, 
zonder dat die ander ook maar 
een komma heeft kunnen toevoe-
gen. Arabische christenen zien 
het als een dictaat, geen vredes-
plan. Immers, alle nederzettingen 
blĳ ven bestaan.

Veiligheid versus gelĳ kbe-
rechtiging
Recent was ik in het kader van 
de onopgeefbare verbondenheid 
met Israël samen met 25 collega’s 
in het Heilige Land. We hoorden 
dat ook veel Joodse mensen niets 
zien in dit plan. Het gaat niet 
werken. Want aan de gelĳ kbe-
rechtiging van de Palestĳ nen zal 
niets veranderen. En dat is het 
probleem. Israël wil veiligheid en 
de Palestĳ nen willen gelĳ kberech-
tiging. Daar gaat het om. 

West Bank
We zagen wat het onrecht met 
de Palestĳ nen doet en hoe het 
hen klem zet. Kĳ k bĳ voorbeeld 
naar Bethlehem. Dat ligt op de 
West Bank, omgeven door 26 
Joodse nederzettingen die alle zĳ n 
voorzien van een toegangsweg, 
maar Palestĳ nse mensen mogen 
daar niet rĳ den. Israël aarzelt 
niet om onder een buitenwĳ k van 
Bethlehem een grote tunnel te 
boren waardoor een paar neder-

zettingen te bereiken zĳ n. Maar 
andere nederzettingen zorgen 
ervoor dat Palestĳ nen moeten 
omrĳ den om in een andere wĳ k 
te kunnen komen. Daarbĳ  is het 
ook nog eens zo dat alle neder-
zettingen onmiddellĳ k worden 
aangesloten op gas, water en licht 
terwĳ l Palestĳ nen daar niet van 
verzekerd zĳ n. 

2000 jaar christen
We bezochten een Palestĳ nse 
boer. Hĳ  is christen en krĳ gt 
vaak de vraag: wanneer bent u 
christen geworden? Zĳ n gevatte 
antwoord: “Waarschĳ nlĳ k 2000 
jaar geleden, ik weet niet anders 
dan dat onze voorouders christe-
nen waren. Misschien zĳ n we wel 
nakomelingen van de herders.” 

Maar nu wordt het voortbestaan 
van de boerderĳ  ernstig bedreigd 
door de nederzettingen rondom. 
De belangrĳ kste toegangsweg 
naar de boerderĳ  is afgesloten 
en hĳ  moet een 
eind omrĳ den 
om op zĳ n land 
te komen. Een 
aantal jaar gele-
den waren de appels aan de 1500 
fruitbomen bĳ na plukrĳ p toen 
Israëlische bulldozers zonder 
aankondiging alle bomen weg-
schoven. Hetzelfde gebeurde met 
de olĳ vengaard. En daarnaast zĳ n 
er de kleine pesterĳ en. 

Hoop
Deze boer krĳ gt veel steun uit 
het buitenland. Wat zĳ n familie 

bĳ zonder maakt is dat ze weige-
ren vĳ anden te zĳ n. Ze zien de 
valkuilen van haat en vergelding 
en de verlokking om naar het 
buitenland te vluchten, een zak 

geld is hun reeds 
aangeboden. 
Maar zĳ  willen de 
liefde van Chris-
tus gestalte geven 

door een brug te slaan. Buitenge-
woon moedig nodigen ze joden, 
moslims en christenen uit om te 
komen kĳ ken. Ze brengen hen 
met elkaar in contact. Vanuit de 
hoop van Gods kinderen wer-
ken ze aan vrede en verzoening, 
ook al is en blĳ ft het een zware 
onvoorspelbare tĳ d. Hun ver-
wachting en hoop inspireert allen 
die hen een bezoek brengen. 

Bethlehem  toneel van onrecht en onveiligheid
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Nog geen abonnee?

Het gaat ons 
te goed

Vanmorgen bĳ  het wakker wor-
den luisterden wĳ  naar een 
podcast van ‘Eerst dit’. Het ging 
deze keer over ‘wraakpsalmen’. 
Psalmen die je bĳ  het Bĳ bel-
lezen liever overslaat en in de 
kerk zeker niet zingt. Ze gaan 
over moord en doodslag. Wĳ  
voelen ons ver verheven boven 
zoveel rauwheid. Maar we heb-
ben makkelĳ k praten volgens 
de predikant van dienst, Henk 
van Ekris. Je zult maar door een 
moordende meute achtervolgd 
worden, je dochter zal maar 
door soldaten verkracht worden. 
Dan schreeuw je het uit tot God. 
Zo moet je volgens hem zo’n 
psalm ook lezen. Wat hebben 
wĳ  Nederlanders in ons rimpel-
loze leventje te duchten, verge-
leken met bĳ voorbeeld oorlogs-
vluchtelingen? 

We bezitten - in de woorden van 
Van Ekris - een nog ‘maagde-
lĳ ke moraliteit’. We klagen over 
medicĳ nen die pas over enkele 
dagen leverbaar zĳ n of over stĳ -
gende energiekosten. We houden 
ons in onze kerken bezig met 
beleidsstukken over homo� lie of 
de vrouw in het ambt. Daar kun-
nen we ons zelfs mateloos over 
opwinden. Geen wonder dat onze 
kerken in hoog tempo leeg lopen. 
Het is te makkelĳ k om daar pre-
dikanten voor verantwoordelĳ k te 
stellen. Het zit veel dieper. Het 
zit in onze hele cultuur. We leven 
in grote welvaart en vrede, verge-
leken met bĳ na alle andere con-
tinenten. We worden niet achter-
volgd, ingehaald en over de kling 
gejaagd. We begrĳ pen de roep om 
gerechtigheid en wraak niet meer. 
Het gaat ons te goed. We hebben 
God niet meer nodig, we redden 
ons toch prima zonder Hem.

Commentaar

De Alpha Groep Daarlerveen 
organiseert de PaasChallenge. 
Tĳ dens de zeven Lĳ densweken 
komt er wekelĳ ks een voorwerp, 
dat een link heeft met Pasen en 
Goede Vrĳ dag, in de bibliotheek 
te staan. Wie de voorwerpen 
vindt en de bĳ behorende letters 
noteert, maakt kans op een prĳ s. 
Zie ook pagina 7.

De afgelopen maanden is uw 
geduld (en ons humeur) danig 
op de proef gesteld door de vele 
bezorgklachten. We hoopten 
dat hieraan met de overgang van 
Sandd naar PostNL een einde zou 
komen. Daar blĳ kt helaas weinig 
van. We hopen vurig dat PostNL 
snel orde op zaken weet te stellen.
De uitgever

De band U2Faces uit Rĳ ssen 
werkt mee aan een gospeldienst 
in Den Ham. Dat wordt een 
wervelende show met fantas-
tisch geluid, spectaculair licht en 
natuurlĳ k de muziek van U2! Een 
fantastische combinatie van pop-
muziek en de blĳ de boodschap. 
Een perfecte dienst om vrienden, 
buren, vrienden en familie uit te 
nodigen.

Er staat een avondje ‘Zingend 
vanuit de Grote Kerk te Steen-
wĳ k’ op de agenda. Dit is, van-
wege de akoestiek, een prachtige 
kerk om te zingen. Christelĳ k 
Mannenkoor Assen (CMA) treedt 
op en Ronald Ĳ mker uit Nieuw-
lande begeleidt op orgel. Vanaf 
18.30 uur worden bezoekers 
gastvrĳ  onthaald met ko¦  e, thee 
en cake. 

PaasChallenge 
Daarlerveen

Zucht! … Nog steeds 
bezorgklachten

Gospeldienst met 
U2Faces

Zangavond in 
Steenwijk met CMA

Zondag 23 februari, 19.00 uur, Den Ham, gereformeer-
de kerk, Ommerweg 27

Zondag 23 februari, 19.00 uur, Steenwĳ k, Grote of Sint-
Clemenskerk, Kerkstraat 16, gratis

Vanaf maandag 24 februari, Daarlerveen, Bibliotheek, 
Gerhard Nĳ landstraat 1a

Zat het GZ vr of za niet bĳ  de post? Bel direct 0546-
577 475 en we sturen u de krant meteen toe!

Herderin in een olijfgaard in de buurt van Bethlehem. 

WE ZAGEN WAT HET ONRECHT MET DE 
PALESTIJNEN DOET EN HOE HET HEN 

KLEM ZET.

DOOR DS. ARJEN VAN 

DER SPEK, ZWARTSLUIS DOOR JOHAN TEN BRINKE, WIERDEN
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Of ik over Exodus 
1 zou willen en kunnen preken. 
Het was de vraag van een col-
lega. Hĳ  ging in zĳ n gemeente 
een serie houden over dat Bĳ -
belboek. In de planning had hĳ  
er kennelĳ k geen rekening mee 
gehouden dat het eerste hoofd-
stuk aan de beurt was wanneer 
hĳ  er zelf niet was. Het leek mĳ  
een aardige uitdaging. 

Allereerst ga ik dan als voorbe-
reiding op zoek naar voorbeel-
den. Wat hebben andere ‘pre-
kers’ zoal bedacht bĳ  deze tekst? 
Tot mĳ n grote verbazing was er 
zelfs op de website Preekwĳ zer.
nl nauwelĳ ks iets te vinden over 
het eerste hoofdstuk van dit 
tweede Bĳ belboek. Evenmin in 

de ruim zestig uitgaven van de 
voorloper van deze site, de boe-
kenserie Postille. Kennelĳ k heeft 
zelden iemand de moeite geno-
men om dit verhaal te gebruiken 
voor een preek. 
Aan kinderbĳ -
belverhalen geen 
gebrek. Mozes in 
het biezen kistje, 
gered door een 
prinses … maar dat is al hoofd-
stuk 2. Waarom is er zo weinig 
aandacht voor het begin?

Het is belangrĳ k genoeg. De 
oorzaak van de slavernĳ  voor 
het volk van Israël wordt er in 
beschreven. Het besluit om de 
groei van het volk in de kiem te 
smoren door het vermoorden 
van alle pasgeboren jongens en 
daarbĳ  die groei te hinderen 
door de mannen uit te putten 
met steeds zwaarder werk. 

Er zĳ n in de veertiger jaren van 
de vorige eeuw heel wat man-
nen van uitputting door erg 
zwaar werk gestorven in Azië 
en Europa. Het is dus ook een 
actueel verhaal. Ook al omdat 
deze koning ‘die Jozef niet had 
gekend’ (die dus zĳ n geschiedenis 
niet kent) het benauwd krĳ gt van 

de vreemdeling 
binnen de gren-
zen. Wie ‘anders’ 
is, ziet hĳ  als een 
bedreiging. Zelfs 
als een mogelĳ ke 

vĳ fde colonne. Er is inderdaad 
niets nieuws onder de zon.  

Maar wat mĳ  het meest aan-
spreekt is de rol van vrouwen in 
deze aanloop naar de bevrĳ ding, 
naar de uittocht uit Egypte. In dit 
eerste hoofdstuk gaat het over 
twee vrouwen, straks begint het 
volgende hoofdstuk met nog drie 
andere vrouwen: Mozes’ moe-
der, zuster en de prinses. Maar 
de eerste twee zĳ n Sifra en Pua, 
twee Hebreeuwse vroedvrou-

wen. De farao wil hen collabora-
teurs maken. Hĳ  vraagt van hen 
om voor hem het vuile werk op 
te knappen. Vergis ik me, of zĳ n 
deze twee de eerste burgerlĳ k 
ongehoorzamen in de geschiede-
nis van onze wereld? 

Het gedrag van de vĳ f vrou-
wen laat mĳ ns inziens zien, dat 
de opdracht van Paulus ‘Eer de 
overheid’, zĳ n grenzen heeft. 
En dat met Gods instemming. 
Christenen kunnen onmogelĳ k 
van ‘bevel is bevel’ zĳ n. Ook een 
overheid kan zwaar fout zitten. 
Maar wat dan ook weer prachtig 
is hier, is dat het verzet tegen 
een misdadig bevel geweldloos is. 
Net als kerkasiel. Het doet den-
ken aan Jezus bĳ  zĳ n arrestatie 
in de hof van Gethsemané, als 
Petrus er met een zwaard op in 
hakt. Jezus verbiedt het. Geweld 
is niet de weg van deze Bevrĳ der, 
van Jezus. Je zou kunnen zeggen 
dat zĳ n kracht te groot is voor 
primitief gebeuk.

DOOR DS. JOHAN MENKVELD, 

WANNEPERVEEN

Op het eerste gezicht lĳ kt de vraag 
die hier gesteld wordt maar stun-
telig. Hĳ  komt uit de mond van 
Johannes en Andreas. 

Wat zoeken jullie?
Zojuist zĳ n ze de Here Jezus 
gevolgd. Johannes de Doper heeft 
Hem aangewezen als het Lam van 
God dat de zonde van de wereld 
weg neemt. Deze korte preek is 
bĳ  deze beide mannen ingeslagen 
en nu kunnen ze niet meer blĳ ven 
zitten. Zoveel overmacht heb-
ben nu eenmaal Woord en Geest. 
Schoorvoetend volgen ze Jezus. 
Hem roepen durven ze niet. Maar 
gelukkig, Jezus vangt hen op. Hĳ  
weet altĳ d de juiste vraag te stel-
len, zodat mensen loskomen. “Wat 
zoeken jullie?” En dan volgt het 
antwoord uit de tekst: “Rabbi”. 
Dat is een belĳ denis. Ze erkennen 
Hem als hun Leraar. En ze willen 
ook bĳ  Hem blĳ ven. Daarom vra-
gen ze naar Zĳ n woonplaats. Dat 
betekent: Waar kunnen we U vin-
den? Jezus zegt: “Kom en zie!”. Hĳ  
begint meteen met Zĳ n onderwĳ s. 
Mensen als deze twee discipelen 
wĳ st Jezus nooit af. 

Maar één ding nodig
Om Zĳ n onderwĳ s te ontvangen, 
is maar één ding nodig, namelĳ k dat 
wĳ  beginnen met te belĳ den dat 
we niets weten. Here, hier ben ik, 
maar U moet niet te veel van me 
verwachten. Ik heb weinig inzicht 
in de geestelĳ ke dingen. Het zit 
er van nature nu eenmaal niet bĳ  
me in. Dan zegt de Here dat dat 
niet geeft. Hĳ  is niet voor niets 
de hoogste Profeet en Leraar. Hĳ  
maakt de verborgen raad en wil 
van God bekend. Hĳ  zal ons leren 
hoe een mens zalig wordt en hoe 
we Hem moeten volgen. Ook in 
de concrete vragen van het leven. 

Hĳ  kan het zo duidelĳ k uitleggen, 
dat alleen de kinderen het verstaan. 
Zĳ n onderwĳ s blĳ ft voor wĳ zen en 
verstandigen verborgen. 

Hemels onderwĳ s
Zitten wĳ  om zo’n Meester verle-
gen? Ja, zegt de één, maar ik heb zo 
weinig zicht op Christus. Ja, zegt 
een ander, maar hoe moet mĳ n 
levenshouding zĳ n? 
Ja, zegt een derde, 
maar hoe moet ik 
dat kruis in mĳ n 
leven dragen? Ik 
kan het maar niet aanvaarden. Mĳ n 

hart kan zo opstandig zĳ n. Hoe 
het bĳ  ons ook is: Roep tot Hem! 
“Rabbi, waar woont U? Mag ik Uw 
hemels onderwĳ s volgen?” Dan 
hebt u de goede houding, die van 
een leerling. Dat blĳ ven we tot het 
laatste toe. 

Aan de voeten van Jezus
Hoe meer onderwĳ s we van Hem 

ontvangen, des 
te meer gaan we 
zien dat we nog 
zo weinig weten. 
Zalig, zĳ n we als 

we dit onderwĳ s volgen. Niet als 

betweters, maar als nietweters. 
Dan zitten we graag aan de voeten 
van Jezus. Net als Maria. Dan zĳ n 
we met Zĳ n Woorden bezig en het 
onderzoek van de Bĳ bel. In de kerk 
op zondag, maar ook doordeweeks 
moeten we daar tĳ d voor vinden. 
Alleen en samen met anderen. 

En telkens laat de Geest ons nieu-
we dingen ontdekken. Zo leren en 
ontvangen we wat we nodig heb-
ben op onze levensreis. Zo worden 
we wĳ s tot zaligheid. Jezus nodigt: 
“Kom en zie!” 

Bevel is bevel? 

Kom en zie!  
- Joh 1:40

ZALIG, ZIJN WE ALS WE DIT 
ONDERWIJS VOLGEN. NIET ALS 

BETWETERS, MAAR ALS NIETWETERS.

even bomen

Rabbi, waar woont U?

Drenthe

Scriba PKN preekt in 
Steenwijk
Ds. René de Reuver uit Houten 
gaat voor in een dienst in Steen-
wĳ k. De Reuver is scriba van de 
Protestantse Kerk Nederland. 
Formeel valt het niet onder het 
werk van de landelĳ ke scriba om 
kerkdiensten te leiden. Daarom 
wordt het extra gewaardeerd dat 
ds. De Reuver vroeg wil opstaan 
om naar Steenwĳ k te komen. 
Iedereen is van harte welkom.

Zondag 23 februari, 9.30 uur, Steenwĳ k, Grote of St. 
Clemens kerk, Kerkstraat 16

Lofprijzing en 
bemoediging in 
Kruiskerk Diever
Wie van zingen houdt en graag zĳ n 
of haar geloof beleeft met anderen, 
is van harte welkom tĳ dens deze 
avond van lofprĳ zing en bemoedi-
ging. Deze avonden worden elke 
maand georganiseerd in de Kruis-
kerk. Aanwezigen komen samen 
om te zingen, te luisteren naar een 
overdenking en te bidden. 

Woensdag 26 februari, 20.00 - 21.30 uur (inloop 19.30 
uur), Diever, Kruiskerk, Kruisstraat 1a

Concert organist 
Minne Veldman
Minne Veldman bespeelt het 
fraaie, barokke Holthuisorgel, 
waar hĳ  ook zĳ n orgelcarrière 
begon. Veldman (1980) is gebo-
ren in Sauwerd (Groningen) en 
genoot zĳ n orgelopleiding aan 
het conservatorium van Zwolle. 
Deze veelgevraagde organist 
treedt gemiddeld zo’n 50 keer per 
jaar op, in binnen- en buitenland. 
Momenteel is hĳ  verbonden aan 
de Bethelkerk van Urk. 

Zaterdag 29 februari, 16.00 uur (deur open 15.30 uur), 
Hasselt, Ichthuskerk, Kastanjelaan 1, gratis (collecte)

Doe mee met Twents 
zomermagazine
Allerlei kerken in Twente werken 
mee aan het initiatief om toe-
risten te informeren over al het 
moois in Twente, inclusief bele-
venissen op gelovig gebied. Ker-
ken uit o.a. Vroomshoop, Goor, 
Enschede, Daarlerveen, Ootmar-
sum, Weerselo, Borne, Rĳ ssen, 
Saasveld, Nĳ verdal, Wierden, 
Hengelo, Borne, Hellendoorn en 
Vriezenveen/Westerhaar scharen 
zich achter dit project. Ook in 
2020 verschĳ nt het blad Zomer 
in Twente. Vertegenwoordigers 
en belangstellenden van alle ker-
kelĳ ke gemeenten zĳ n welkom op 
de eerstvolgende bĳ eenkomst om 
mee te denken en te praten over 
het blad! Aanmelden via: www.
zomerintwente.nl/aanmelden 
Meer weten? zomerintwente.nl

Dinsdag 25 oktober, 19.30 - 21.00 uur (vanaf 19.15 uur 
ko�  e), Wierden, geb. Hebron, Burg. J.C. v/d Bergplein 3

“Zalig zijn we als we dit onderwijs volgen. Niet als betweters, maar als nietweters."

DOOR DS. PIETER 

BOOMSMA, 

AMSTERDAM

VERGIS IK ME, OF ZIJN DEZE TWEE DE 
EERSTE BURGERLIJK ONGEHOORZAMEN 

IN DE GESCHIEDENIS VAN ONZE 
WERELD? 
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 23 febr.: 10.00 GK 
Aalden ds. B. Breunesse, Aalden. 
Oppas: aanwezig. Organist: Jan 
Broekroelofs. Collecte: diaconie.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 23 febr.: 10.00
ds. G. van der Wer° . Organist:
Johanna Vos. Paaskaars aan-
steken: Emma Koning. Col-
lecten: 1. KerkinActie/Diaco-
naat. 2. Pastoraat. Bĳ  de uitgang: 
eredienst. Knd.: Cecile Njagi. 
Oppas: indien nodig aanwezig.
Kerkdienst 26 febr.: 19.30 ds. 
S. Kits en ds. G. van der Wer° . 
Vesperdienst. Aswoensdag. 
Organist: Nico Meilof.
Aswoensdag markeert de start 
van de 40-dagentĳ d, de peri-
ode van onze voorbereiding op 
Pasen. Dat markeren gebeurt op 
Aswoensdag heel letterlĳ k als we 
een askruisje op ons voorhoofd 
ontvangen, ter herinnering aan 
onze sterfelĳ kheid, onze beperkt-
heid, want ‘stof zĳ n we en tot 
stof zullen wĳ  wederkeren’. Maar 
het askruisje is ook bedoeld als 
een aansporing tot bezinning, 
boete en omkeer. In die zin is de 
40-dagentĳ d een jaarlĳ ks terug-
kerende kans om onze koers bĳ  
te stellen en ons met hernieuwde 
inspanning en inzet aan te sluiten 
bĳ  de weg die Christus is gegaan: 
door de woestĳ n, door de diepte 
van de dood heen naar het Leven. 
De 40-dagentĳ d is bĳ  uitstek 
bedoeld om opnieuw met Hem 
en met elkaar op weg te gaan, 
van Egypte, dat is: angstland, land 
van verslaving, naar het land van 
belofte, bevrĳ ding. Het begin van 
die weg van veertig dagen geden-
ken wĳ . 40 dagen als een spoor 
van licht door de woestĳ n. We 
hongeren en dorsten naar per-
spectief, nieuw leven en bidden, 
smeken: God, waar bent U? Om 
ergens in die woestĳ n de Stem 
te verstaan die ons roept: Mens, 
waar ben jĳ ? Aswoensdag staan 
we stil om ons te bezinnen op de 
weg die leidt tot Pasen, door het 
donker naar het Leven, Opstan-
dingsleven. In een korte sobere 
vesperviering lezen we uit de bĳ -
bel, bidden we, zingen we enkele 
liederen en kunt u, als u wilt, een 
askruisje ontvangen.
Afscheid als predikant. Na 
vele jaren blĳ kt ook deze voor-
ganger een voorbĳ ganger… In 
deze maand, februari, ben ik 
14 jaar geleden in Bovensmilde 
gekomen. Sindsdien heb ik heel 
veel goeds met u als gemeente 
mogen delen. Daarnaast waren 
er natuurlĳ k ook moeilĳ ke din-
gen, dat is inherent aan dit werk. 
Dat ik na zo lange tĳ d dan toch 
vertrek is zeker niet omdat ik het 
hier niet (meer) naar mĳ n zin zou 
hebben, maar omdat ik nog graag 
een keer ergens opnieuw wilde 
beginnen. Nu de felicitaties bin-
nen stromen, vaak vergezeld van 
warme woorden, roept dat vele 
warme en dankbare gevoelens bĳ  
me op. We zullen hier nog één 

keer samen de 40-dagentĳ d in 
gaan en één keer samen Pasen 
vieren. Een mooie afronding van 
de tĳ d alhier. Op 6 febr. ontving 
ik de beroepsbrief uit handen van 
3 voorzitters van 3 kerkenraden. 
Dat geeft al aan dat mĳ n nieuwe 
baan geen doorsnee baan als 
gemeentepredikant is, maar meer 
weg heeft van, zoals een vrien-
din het noemde, ‘een vliegende 
keep’. Het is de Streekgemeente 
Oost-Groningen die mĳ  beroept. 
Daarbinnen functioneren 5 deel-
gemeenten, waarvan 2 mĳ n direc-
te werkveld worden: 50% in de 
gemeente de Dollert, bestaande 
uit een aantal dorpen, die beur-
telings kerken in Nieuweschans, 
Nieuwolda, Finsterwolde en 
Oostwold. De gemeente Oost-
wold was mĳ n vorige gemeente, 
maar deze maakt nu deel uit 
van een grote regio. Daarnaast 
ben ik voor 40% in dienst van de 
gemeente Winschoten. Dan heb 
ik nog 10% aan taken t.b.v. de 
hele streekgemeente. Scheemda, 
Midwolda en Meeden vormen de 
overige deelgemeenten binnen 
dit verband, waarin in totaal nog 
3 predikanten en een kerkelĳ k 
werker als team opereren. Het is 
voor mĳ  ook een beetje thuisko-
men in die prachtige streek, die 
Frank Westerman zo mooi ‘de 
Graanrepubliek’ heeft genoemd. 
Ik verwacht veel van wat ik aan 
ervaring in het werk in Boven-
smilde heb opgedaan in deze 
geheel andere setting te kunnen 
gebruiken! Met hartelĳ ke groet, 
ds. Gert Wybe van der Wer° 
Collecte. Hulp voor mensen 
zonder papieren. In Nederland 
verblĳ ven enkele tienduizenden 
migranten zonder verblĳ fsvergun-
ning en geldige papieren. Zĳ  heb-
ben nauwelĳ ks rechten en leven 
vaak onder moeilĳ ke omstandig-
heden. Ze mogen niet werken 
en hebben geen recht op soci-
ale voorzieningen. KerkinActie 
ondersteunt kerkelĳ ke initiatieven 
zoals de Pauluskerk in Rotterdam, 
Villa Vrede in Utrecht en het 
Wereldhuis in Amsterdam, die 
ongedocumenteerden helpen met 
informatie, advies en scholing. 
Maar ze kunnen er ook terecht 
voor een warme maaltĳ d, worden 
geholpen met ingewikkelde post 
en als er een medisch probleem 
is. Steun het werk van KerkinAc-
tie voor mensen zonder papie-
ren. Geef in de collecte of maak 
uw bĳ drage over op NL89AB-
NA0457457457 t.n.v. KerkinActie 
o.v.v. Hulp ongedocumenteerden.
Actie Kerkbalans 2020. Dit 
jaar zĳ n we samen met de ker-
kenraad en diaconie op 18 januari 
gestart met een gezellige middag 
voor alle gemeenteleden welke 
zeer goed bezocht is. Deze mid-
dag is mede mogelĳ k gemaakt 
door een substantiële ² nanciële 
bĳ drage van OPA. Aansluitend 
aan deze middag vond de Grote 
Startmaaltĳ d, in de vorm van een 
stamppotbu° et plaats. Dit was 
het startmoment van de Actie 
Kerkbalans. Ook hier waren bĳ na 
zestig gemeenteleden aanwezig. 
Tĳ dens de middag en ook daar-
voor zĳ n er opnames gemaakt 

door een team van de KRO-
NCRV voor het programma ‘Met 
Hart en Ziel’. Het resultaat van 
deze opnames, met daarin een 
uitgebreid interview met Lammy 
Snippe-Feĳ en, was te zien op 23 
jan. op NPO2. Via Uitzending 
gemist is het programma alsnog 
te zien. De afgelopen weken heb-
ben vele vrĳ willigers zich ingezet 
voor de Actie Kerkbalans. Allen 
heel hartelĳ k bedankt daarvoor. 
De Actie Kerkbalans heeft voor 
in totaal € 84.680 aan toezeggin-
gen ontvangen. Alle gevers willen 
we bedanken voor dit geweldige 
resultaat!
Jarig. 24-02: mw. J. Vos-Duker, 
Stuurboord 7, 9422 HT Smilde: 
78 jaar.
27-02: dhr. J. van der Laan, Rozen-
straat 41, 9421 RM: 75 jaar.
01-03: dhr. L. Timmermans, 
Schoolstraat 4, 9421 SM: 86 jaar.
03-03: mw. J. Kuiper-Ax, Rond-
gang 7, 9408 MC Assen: 95 jaar. 
Wĳ  wensen u allen een ² jne dag 
en Gods zegen voor de toekomst!
Vrouwenver. – Ora et Labora
komt op 25 febr. om 09.30 uur 
samen in het gebouw achter de 
Waterstaatskerk. Onderwerp: 
Het is vaak een kleinigheid die je 
raakt, Psalm 84 en Handelingen 
4:32, Jesaja 56: 6-8 en Kronie-
ken 28: 8. Vrĳ e bĳ drage: mw. H. 
O° ereins-Appelo.
Passage. Op 26 febr. komen 
we om 19.45 uur samen in De 
Walhof. We hebben dan onze 
jaarvergadering. We laten ons 
deze avond verrassen door mw. 
H. Bangma, die een verhaal ver-
telt met als thema: Fietstocht op 
klompen door Amerika.

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 23 febr.: GK 
10.00 dhr. W. Kelder, Hooge-
veen. Gez. Stap-in dienst. M.m.v. 
Living Lord Singers, Diever. 
Thema: Je kunt het niet alleen, 
je hebt elkaars talenten nodig. 
Oppas: fam. Schrotenboer. 
Bloemendienst: mw. A. Pol. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 
Deurcollecte: diaconaal doel. Na 
de dienst is er ko¦  edrinken in de 
Hoeksteen. 19.00 ds. H. Nagel-
hout. Gez. dienst. Organist: Jan 
Kamphuis. In deze dienst wordt 
de musical Ester uitgevoerd. Toe-
gang: gratis. Collecte bĳ  de uit-
gang: voor gemaakte onkosten.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boeke-
loo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 23 febr.: 9.30 ds. 
H. Klaassens, Erica. H.A. Collec-
ten 1. Pastoraat. 2. Kinderkam-
pen Zuidoost-Drenthe. Bĳ  de uit-
gang: pastoraat. Oppas en knd.
Project Vakantiemoeders 
2020. In de Prot. Gem. Erica 
is voor de derde keer het plan 
opgepakt om een binnenlands 
vakantieproject te organiseren. 
Voor dit zogenaamde project 
‘Vakantiemoeders’, worden moe-
ders gevraagd die een lastige en/
of moeilĳ ke thuissituatie hebben. 
In Erica en omgeving proberen 
wĳ  deze moeders en hun kin-
deren (in basisschoolleeftĳ d) te 
ontzorgen door een paar dagen 
rust en gezelligheid te geven. Het 
is tĳ dens de vorige projectweken 
in 2014 en 2017 gebleken, dat het 
kerkgebouw van de Prot. Gem. 

Erica zich prima leent als tĳ de-
lĳ ke herberg. De ontmoetingshal 
wordt eetkamer, de vergader-
zalen worden slaapkamers, een 
mobiele douche en wasmachine 
vinden een plek en de keuken 
gaat vol in bedrĳ f. Voor activitei-
ten zĳ n er mogelĳ kheden genoeg: 
samen spelen en ko¦  edrinken op 
het kerkplein, speeltuinen bezoe-
ken, zwemmen, varen, koeien en 
schapen knu° elen, muziek maken, 
lekker eten en knutselen in de 
kerk enz. De positieve reacties 
van gemeenteleden én dorpsbe-
woners en spontane hulp voor 
vervoer, catering en begeleiding 
zĳ n van grote waarde. De manier 
waarop deze projectweken verlo-
pen heeft in 2017 landelĳ ke waar-
dering gekregen door een artikel 
in de Elisabethbode en vermelding 
in het projectenboek van de PKN. 
Dit jaar zullen de moeders en hun 
kinderen uit Zoetermeer komen. 
De missionair opbouwwerker 
die de vakantiegasten kent en als 
contactpersoon optreedt zal ook 
tĳ dens de projectweek aanwezig 
zĳ n. Het project zal plaatsvinden 
van 25 juli t/m 30 juli 2020.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 23 febr.: 11.00
da. J. Maatjes, Oosterhesselen. 
Kaars aansteken: Bram Euving. 
O.v.d.: Tilly den Boer. Organist:
Jan Klok. Oppas: Linda Schipper 
en Hylke Luimstra. Collecten:
1. KiA Binnenlands diaconaat. 2. 
Diaconie. 3. Onderhoud. Bloe-
mengroet: fam. L. Lunshof. 
Autodienst: fam. J. Oosterveld 
(291688). Na de dienst is er kof-
² edrinken.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 23 febr.: 9.30 dhr. 
B. Broers. O.v.d.: J. de Wolde. 
Diaken: P. Maarsingh en M. 
Snippe. Organist: Martin Hof. 
Collecten: 1. ZWO. 2. Kerk. 
Uitgang: onderhoud gebouwen. 
Welkomstcie.: W. Dorst.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 23 febr.: 10.00 ds. 
E. v/d Meulen. H.A. O.v.D.: mw. 
L. Masselink-Vugteveen. Orga-
nist: dhr. J. Hordĳ k. Koster: dhr. 
H. Vos. Collecten: diaconie. Bĳ  
de uitgang: kerk. Oppas: Corry 
Baan. Knd.: Demi Vos. Kaars 
aansteken: Jasmĳ n Ziengs. 
Bediening beamer: Marcel 
Haan. Ontvangst: Geerte Klok. 
Bloemendienst: fam. Kreuk-
niet. Autodienst: D. van Noort.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. 
A. Meĳ ering, Middenweg 78, 7844 
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 23 febr.: 10.00
ds. E. Wisselink. H.A. Organist:
mw. Willy Misker. Collecten: 1. 
Diaconie: stg. Leergeld Emmen 
e.o. Uitgangscollecte: Zuider-
kerkgemeente. Autodienst:
mw. M. Meĳ er en mw. Jakobs: 
fam. L. Brink; mw. G. Horstman 

en mw. Groothuis: dhr. B. van 
der Toorn. Lector: Fimke van 
Sloten. O.v.d.: Dorina Veneman. 
Bloemen: fam. Geers. Kos-
ter: F. Kuper. Ko�  e: Ginus en 
Marry Oostingh. Ontvangst en
Nieuwsbrief: Geesje Reuve-
kamp en Hennie Visser. ’t Stekkie 
Oldersheem 18.30 H.A.
Stg. Leergeld Emmen e.o. De 
doelstelling van Leergeld Emmen 
is voorkomen dat schoolgaande 
kinderen in minima gezinnen 
vanwege armoede niet kunnen 
deelnemen aan sociaal/maatschap-
pelĳ k leven op en rond de school. 
Leergeld Emmen wil voorkomen 
dat kinderen in de leeftĳ d van 4 
tot 18 jaar sociaal buitengesloten 
worden. Leergeld Emmen steunt 
de kinderen door hulp in ‘natura’. 
De gezinnen ontvangen geen 
geld, de vergoedingen gaan recht-
streeks naar de leverancier van de 
activiteit of dienst. De diaconie 
beveelt deze collecte van harte 
bĳ  u aan.
Weeksluiting. 21 febr. is er om 
19.00 uur een weeksluiting in het 
’t Stekkie.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 23 febr.: De 
Wĳ ngaard 9.30 ds. H. Paas, 
Nĳ verdal. Collecten: 1. Wereld-
diaconaat Kerkinactie. 2. Fonds 
kerkrentmeesters (Duurzaam-
heid, energie en omgeving) DEO 
en dan met name voor het orgel. 
Knd.: alle groepen. Autodienst:
B. Eisses en W. Schippers. 
Oppas: Tabitha Eisses. Bloe-
mengroet: fam. A. Eisses.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdiensten 23 febr.: 9.30
ds. B. Heusinkveld. Gez. kin-
derdienst i.v.m. afsluiting VBC. 
Thema: ‘Zoek het uit.’ 15.00 ds. 
G. de Goeĳ en, Den Ham. Orga-
nisten: dhr. R. Roelofs en dhr. 
L. v/d Schootbrugge. Knd.: geen. 
Oppas: Janny Kamphuis, Marieke 
Immink en Jorinde Immink. Col-
lecten: diaconie en onderhoud. 
Bloemen bezorgen: Janny 
Reefhuis.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 23 febr.: De 
Antenne 9.30 ds. J. Zondag. 
O.v.d.: Henny Logtenberg. 
Organist: Nico Aalberts. Lec-
tor: Jannie ten Hertog. Gast-
personen: Arie en Mieke Kollen. 
Koster: Grietje Visser. VDK 
19.00 ds. B. Heusinkveld, Daarle. 
O.v.d.: Wim Vrieling. Orga-
nist: dhr. J. Plender. Koster:
Henk Zomer. Opendeurdienst. 
Thema: ‘Broers en zussen’. Een 
oproep om niet alleen door het 
leven te gaan, maar als familie/
gezin en als gemeenschap samen 
te leven. Met Jezus als ‘de Grote 
Broer’. Het duo Iris de Jong-
Maatman, zang en Warner Maat-
man, piano uit Emmeloord zal 
enkele liederen ten gehore bren-
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gen. We maken alleen gebruik 
van de hoofdingang. We zien u/
jullie graag! Collecten: PKW. Bĳ 
de uitgang: zending. Kindercol-
lecte: Help een kind in Kenia naar 
school. Kinderkerk: groep 1 
t/m 8. Oppas: Monique Otter en 
Marjan van Garderen.
Kerkdienst 26 febr.: De 
Antenne: 19.30 ds. K. van Sta-
veren. Aswoensdag. O.v.d.: Mar-
gareth Joosten. Organist: Nico 
Aalberts. Koster: Grietje Visser.
Aswoensdag is het begin van de 
veertigdagentĳd waarin de kerk 
zich voorbereidt op het grote 
feest van Pasen. Een goede voor-
bereiding kan niet zonder bezin-
ning, een moment van stilte en 
inkeer. Daarom zal er een kort 
avondgebed zĳn waar U de gele-
genheid heeft om getekend te 
worden met het kruis van Chris-
tus, wetend dat we breekbare 
mensen zĳn. Collecte: PKW. Bĳ 
de uitgang: diaconie.
Van Dedem Marke 22 febr.: 
ds. P. Lindhout. Pianist: Fred van 
Dĳk.
Zieken. Hospice Familie Assen-
huis, Baron van Dedemlaan 2, 
7701 HT Dedemsvaart: mw. B. 
Meĳer-Stroomberg, De Tjalk 31.
Clara Feyoena Heem, Rheezer-
weg 73, 7771 TD Hardenberg: 
mw. G. Wolbink-Steen Schutte-
vaer 67, afd.: De Esch, k. 9; dhr. 
J. Prins, Rozenheim 85, unit 1, 
k. 3; mw. Swankhuisen, Schutte-
vaer 76, De Esch 1; mw. Dekker-
Michel, Stegerensallee 26, De 
Baander, k. 30.
Universitair Medisch Centrum 
Groningen, Postbus 30.001, 
9700 RB Groningen: mw. Zomer, 
Steenbergerwĳk 17.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, Jan 
Weitkamplaan 4a 7772SE Har-
denberg: dhr. van Duren, Noord 
Stegeren 8; dhr. G. Nĳman De 
Tjalk 25, k. 132.
Activiteiten. 27 febr.: 9.45 
uur Bĳbelkring (consistorie van 
Dedemkerk); 10.00 uur ko¦e-
morgen Tabitha (‘t Kruispunt).
De huiskamertoer voor wĳk 
Zuidwest staat weer op het punt 
te beginnen. Thema: vriendschap. 
3, 10, 19, 23 maart en 15 april zĳn 
de data. Opgeven kan bĳ Ronald 
de Jonge, Peter Lindhout en 
Gerda Hofman.
Vacatures. In mei ontstaan een 
aantal vacatures voor ambts-
dragers. Speci²ek zoeken we 2 
ouderlingen taakgroep jongeren, 

1 ouderling pastoraat, 2 diakenen, 
1 scriba en 2 ouderling kerkrent-
meesters. Daarnaast zĳn er nog 
vacatures voor sectieleiders, dia-
conaal medewerkers, taakgroep-
leden en contactpersonen. Wĳ 
vragen u mee te denken over de 
invulling hiervan. U kunt namen 
aangeven bĳ kerkenraadsleden en 
natuurlĳk via de mail aan scriba.
deantenne@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 bestellĳs-
ten voor de huispaaskaarsen klaar 
t/m 8 maart. Wanneer de bestel-
ling binnen is, kunt u de kaarsen 
in De Antenne bĳ de koster afha-
len en afrekenen. U wordt gebeld/
gemaild wanneer de kaarsen bin-
nen zĳn. Voor verdere vragen 
kunt u terecht bĳ Ria Smit, tel. 
615504 of via riasmit1@gmail.com
Functionaris Gegevensbe-
scherming gezocht. Omdat de 
huidige functionaris gaat verhui-
zen is het college van kerkrent-
meesters op zoek naar iemand, 
die deze taak op zich wil nemen. 
Sinds de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in 
werking is getreden is er al het 
nodige gedaan en ligt de basis er 
al. Het college is op zoek naar 
iemand die deze speci²eke taak 
op zich wil nemen. Heeft u ken-
nis van dit onderwerp of wilt u 
er meer van weten? Dan kunt u 
een email sturen naar kerkrent-
meesters.vandedemkerk@pkn-
dedemsvaart of kunt u bĳ iemand 
van het college terecht.

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdiensten 23 febr.: 10.00 
ds. R. van Hornsveld. M.m.v. het 
combo. O.v.d.: groep B. Knd.: 
peuters: Gerja Hemmink en Hen-
riëtte Bouwhuis; groep 1 t/m 6. 
Oppas: zaal 6: Jessica Kamphuis, 
Jelien Ekkel, en Judith Kamphuis. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Alg. 
Kerkelĳke Arbeid. Deurcollecte: 
kerk. 19.00 U2-Gospeldienst. 
M.m.v. U2Faces. HK 19.00 ds. J. 
Borst, Sleen. Gez. Dienst. Col-
lecten: 1. Vakantie Bĳbel Club. 2. 
Kerkrentmeesters. Deurcollecte: 
jeugdwerk.
Gospeldienst. De show van de 
band U2Faces uit Rĳssen is een 

wervelende show met fantas-
tisch geluid, spectaculair licht en 
natuurlĳk muziek van de rock-
band U2! Je wordt tĳdens het 
concert meegenomen op een 
muzikale reis langs de songs van 
U2, door een band die vol passie 
een unieke show neerzet. Door 
de sound, de uitstraling en het 
enthousiasme spat het U2-gevoel 
van het podium af en weet de 
band als geen ander het publiek 
te bespelen. Dit alles samen, in 
combinatie met songteksten en 
video ś op de schermen, is het 
ultieme recept om gave popmu-
ziek te combineren met de blĳde 
boodschap. Nodig je vrienden, 
buren, kennissen, bekenden en 
familie uit om samen te genieten 
van een onvergetelĳke avond om 
hen ze zo de kans te geven in aan-
raking te komen met het evange-
lie en Jezus’ liefde via fantastische 
hedendaagse muziek! 
PCOB Den Ham nodigt u uit 
voor de maandelĳkse ontmoe-
ting op 4 maart in de kerk aan de 
Ommerweg. De spreker is Dhr. 
Tom Rang, apotheker. Wĳs met 
medicĳnen. Wĳ beginnen om 
14.30 uur ko¦e staat klaar om 
14.00.uur. Welkom allemaal.
Dankbetuiging. Hartverwar-
mend was uw meeleven, de 
warmte en liefde die u getoond 
heeft tĳdens het leven en na het 
overlĳden van onze geliefde  
Pieter Frans Visscher. Dat heeft 
ons allemaal heel goed gedaan. 
Hartelĳk dank daarvoor. Sjoukje 
Visscher-Otterman, kinderen en 
kleinkinderen.

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Potgrondactie voor vervolgde 
christenen: 2 zakken potgrond á 
40 liter = 1 Bĳbel. Per zak betaalt 
u € 4,50. Mocht u geen potgrond 
willen, maar wilt u wel doneren? 
Dat kan, maak uw gift over op 
NL51ABNA 0561-455139 t.n.v. 
St. HVC, Hoogblokland o.v.v. 
Plant een Bĳbel. In de kerk liggen 
de bestelformulieren. Bestellen 
voor 29 febr. U kunt de potgrond 
zaterdag 21 maart, van 10.00-
14.00 uur ophalen achter de Kan-
delaarkerk. Heeft u nog vragen? 
www.planteenbĳbel.nl of bel met 
plaatselĳke organisatoren, familie 
Fransen 0523-267975 
Centrum. Zieken. Mw. A. Tĳs-
de Bruĳn, K. Doormanlaan 20, is 
nog in Aleida Cramer, Meindert 

van der Thĳnensingel 1, 7741 GB 
Coevorden (k. 3).
Mw. E. Nĳmeĳer-Prenger, Bis-
schopshof 7, verblĳft nog in CFH.
Diny Spanjer (Sportlaan) knapt 
weer aardig op na de zware ope-
raties van vorig jaar.
Mw. Schuttert-Ligtenberg is in 
CFH (revalidatie-unit, k. 15).
Mw. Bruggeman-Schutte, Grams-
bergerweg, is weer thuis uit CFH.
Emo Smid is weer thuis. Hĳ wil 
iedereen bedanken die hem een 
kaart heeft gestuurd of bezoek 
heeft gebracht in CFH of RZ-
ziekenhuis.
Jarig. Dhr. A. Dragt, Gedempte 
Haven 49 hoopt 22 febr. zĳn 80e 
verjaardag te vieren.
Baalder. Zieken. Mw. Trĳnie 
Oosterkamp-Kuiper, Baalderesch 
6, verblĳft nog in CFH, revalida-
tieafd. 5. We wensen haar en haar 
man sterkte.
Dhr. A. Reinders, Gramsberger-
weg 60, is thuis uit CFH. Hĳ gaat 
zĳn laatste levensfase thuis in. We 
leven mee met hem en zĳn fami-
lie. Bezoek is uiteraard niet meer 
mogelĳk. Meeleven via kaarten en 
gebed is uiteraard ²jn.
Op 5 febr. onderging ik een span-
nende, complexe dotterbehande-
ling. Gelukkig is dat allemaal goed 
gegaan. Zondag kregen we een 
prachtig boeket van de wĳkge-
meente Baalder. Het meeleven op 
die manier doet ons goed. Harte-
lĳk dank daarvoor. Henny en Alie 
Telman.
Baalderveld. De wĳkdiake-
nen van Baalderveld nodigen 
de ouderen uit de wĳk uit voor 
een ko¦emorgen op 12 maart. 
De dames Hietland en Lede-
gang nemen ons d.m.v. woord en 
beeld mee op Pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostella. Vanaf 
9.30 uur staat de ko¦e klaar in 
de kantine van de Beek! Voor 
vervoer kunt u bellen naar tel. 
857149.
Radewĳk. Zieken. Mw. J. Ekke-
lenkamp-Nĳman (Westeindiger-
dĳk 20) verblĳft op de revalidatie-
afd. (I-25) in het CFH.
Mw. Stegink-Bekman, Venebrugge 
17, is thuisgekomen uit het zie-
kenhuis. Zĳ is voor revalidatie 
opgenomen in Bad Bentheim. We 
wensen haar een voorspoedig 
herstel.
Jarig. De wĳkgemeente felici-
teert mw. B. Waterink-Zweers, 
Noord-Oosterweg 19, die op 21 
febr. haar 95e verjaardag viert.

 

LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 23 febr.: Kruis-
kerk 9.30 da. H. Boersma, 
Gramsbergen.
Jarig. Mw. H. Klok-Gritter, Schui-
neslootweg 88, 7777RC Schuine-
sloot: 18-02-1935.
Mw. H. Klok-Bril, Roskampstraat 
6, 7 Villa Panorama, k. 4, 7602 JT 
Almelo: 19-02-1929.
Dhr. J. Lamberink, De Lutteres-
weg 21, 7775 PN Lutten: 20-02-
1938.
Mw. G. Horsman-Fransen, De 
Vaart 57, 7784 DK Ane: 20-02-
1946.
Dhr. J. Leenders, Dedemsvaart-
seweg Noord 74, 7775 AJ Lutten: 
21-02-1943.
Dhr. H. Rutgers, Kosseweg 15a, 
7777 SK Schuinesloot: 22-02-
1949. 
Zieken. Zr. Rianne Pullen–Nĳ-
meĳer, Semmelinksdĳk 25, 7775 
PG Lutten, is deze week uit het 
ziekenhuis thuis gekomen. Ze 
moet nu verder thuis herstellen 
van een zware periode.
Omzien naar elkaar. Gemeente 
zĳn, dat doe je samen. Daarom is 
het belangrĳk om te weten wat 
er in de gemeente speelt. Door 
elkaar op de hoogte te houden 
van lief en leed, huwelĳk, geboor-
te, ziekte of overlĳden, kunnen 
we samen delen in elkaars vreug-
de en verdriet. Middels een kaart-
je, appje, mail of telefoontje is het 
zo gebeurd om scriba, ouderling, 
predikant of wĳkmedewerker op 
de hoogte te brengen. Zo kunnen 
we in verbondenheid naar elkaar 
omzien en gemeente zĳn. Omdat 
ook u/jĳ als lid van onze gemeen-
te belangrĳk bent.
De bloemen gaan deze week 
met een groet van ons allen, van-
uit de Lantaarn naar fam. Odink, 
Anerweg zuid 73 te Lutten; vanuit 
de Kapel naar mw. H. Klok-Grit-
ter, Schuineslootweg 88.
Organistendienst. Op 8 maart 
wordt er een Organistendienst 
gehouden in de Lantaarn te Lut-
ten. Aanvang: 19.00 uur. Roelof 
Kooiker, Han Kemink, Willem 
Odink, Thomas Euving en Henk 
Bruins allen organisten van de 
Emmaüsgemeente, bespelen het 
orgel. Het belooft een mooie 
dienst te worden met ook ruimte 
voor samenzang. In de dienst zal 
er een collecte voor de onkos-
ten gehouden worden en aan de 
uitgang een collecte voor onder-
houd gebouwen. We nodigen u 
van harte uit om te komen luiste-
ren en zingen. 

Vervolg van pagina 3

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
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Intercultureel initiatief in Deventer

Muren slechten tussen 
mensen is taak van de kerk

Een gemeenschap waar men-
sen uit verschillende cultu-
ren en achtergronden zich 
thuis voelen en zelf de leiding 
hebben. Dat staat dominee 
Evert Everts uit Schalkhaar 
voor ogen: een intercultu-
rele kerk in Deventer. Hij 
onderzoekt momenteel de 
mogelijkheden. 

Everts zet eerst 
even iets recht. “Je 

hoort weleens spreken over een 
multiculturele kerk, maar het gaat 
bij  onze plannen om een intercul-
tureel initiatief. In een multicul-
turele kerk heb je aandacht voor 
andere culturen, je staat er voor 
open. Er is ruimte voor ande-
ren. Toch blij ft de kerk in feite 
hetzelfde, want de Nederlandse 
‘witte’ cultuur overheerst. Maar 
een kerk is pas intercultureel als 
niet een bepaalde cultuur voorop 
staat. Mensen met verschillende 
culturele achtergronden leiden 
samen de kerk.” De 54-jarige 
predikant vindt het spannend. “Ik 
ben benieuwd hoe het proces 
verder zal verlopen. We zij n nu 
zover dat er concrete stappen 
kunnen worden gezet.” 

Vrij stelling
Dominee Everts, geboren en 
getogen in Hoogeveen waar zij n 
ouders een boerenbedrij f had-
den, stond tien jaar in Ulrum. Hij  
is getrouwd, heeft vij f kinderen 
en zes kleinkinderen. Zij n thuis-
gemeente is de 
Samenwerkings-
gemeente CGK-
GKV-NGK, die in 
de Koningskerk 
in Deventer bij  
elkaar komt. 
Deze kerk nam in 2018 haar 
nieuwe gebouw, een voorma-
lige Rooms Katholieke kerk, in 
gebruik. In de 3GK zij n de Gere-
formeerde Kerk Vrij gemaakt, 
de Christelij k Gereformeerde 
Kerk en de Nederlands Gerefor-
meerde Kerk in Deventer opge-
gaan. De samenwerking bestaat 
al een jaar of twaalf en de start 
ervan was destij ds een landelij k 
unicum. Everts kreeg van zij n 

kerk vrij stelling om zich aan zij n 
nieuwe taak te wij den.

Contacten
Op dit moment is Everts vooral 
bezig persoonlij ke contacten 
te leggen met mensen die een 
migratieachtergrond hebben. 
“De Koningskerk heeft goede 
contacten in het asielzoekers-
centrum vlakbij  Schalkhaar en 
tij dens de kerkdiensten zie je 

regelmatig Afri-
kanen en Iraniërs. 
De laatste groep 
groeit op dit 
moment. Speciaal 
voor hen wordt 
er tij dens de 

dienst in hun taal, het Farsi, ver-
taald. Voor de Iraniërs worden 
ook speciale maaltij den georgani-
seerd. We streven ernaar dat ze 
zich thuis voelen.”

“Overal wonen mensen met een 
migratieachtergrond… Turken, 
Eritreeërs. Maar lang niet alle 
groepen zij n even makkelij k te 
bereiken en daarom zoeken we 
naar manieren om deze mensen 

te betrekken bij  de kerk. Ook is 
het lastig om mensen die bij voor-
beeld naar Bij bel- of gespreks-
kringen komen, vast te houden. 
Op speciale bij eenkomsten zoals 
maaltij den kwamen vroeger meer 
Afrikanen, maar hun aandeel 
slinkt. De oorzaak is vaak gezins-
hereniging en verhuizing naar 
andere delen van het land. Als 
ze een status hebben gekregen, 
raken we ze vaak kwij t. We heb-
ben ook contac-
ten met mensen 
die uitgezet drei-
gen te worden 
en in het illegale 
circuit terecht-
komen. Die gaan 
misschien rondzwerven door 
Nederland. Je zult deze mensen 
uiteindelij k moeten loslaten, hoe 
moeilij k dat ook is.” 

Stofzuigereff ect
Ondanks de verschillende cultu-
ren gaat het erom God te eren 
en dienstbaar te zij n aan elkaar, 
is Everts’ overtuiging. “Er zij n al 
meerdere voorbeelden van inter-
culturele kerken in ons land. Die 

vallen veelal onder de organisatie 
International Christian Fellowship 
(ICF). In Rotterdam is er bij voor-
beeld een ICF kerk die al twintig 
jaar bestaat.” De predikant pleit 
voor een nieuwe gemeente vanuit 
de ‘boezem’ van de Koningskerk. 
Je moet in elk geval een centraal 
moment hebben om bij  elkaar 
te komen en dat als vertrekpunt 
dient voor verdere ontmoetingen. 
Dat kan op basis van de reguliere 

kerkdienst met 
een interculturele 
verlenging en ont-
moeting tij dens de 
koffi  e. We kunnen 
voor elkaar bid-
den en gespreks- 

of Bij belgroepen opzetten. Deze 
ontmoetingen kunnen uitgroeien 
tot een ‘gewone’ dienst.”

Verwacht Everts een ‘stofzuiger-
eff ect’ op andere kerken? “We 
willen ons verbinden met andere 
migrantenkerken in Deventer. 
Je kunt nooit voorkomen dat er 
eens iemand van zo’n kerk naar 
de interculturele kerk gaat, maar 
we willen in geen geval andere 

WE MOETEN DUIDELIJK MAKEN 
DAT HET EVANGELIE GRENZEN 

OVERSCHRIJDT EN VERBREEKT… WE 
ZIJN TENSLOTTE ALLEMAAL BROEDERS 

EN ZUSTERS.

EEN KERK IS PAS INTERCULTUREEL ALS 
NIET EEN BEPAALDE CULTUUR VOOROP 
STAAT. MENSEN MET VERSCHILLENDE 
CULTURELE ACHTERGRONDEN LEIDEN 

DE KERK SAMEN.

Dominee Evert 
Everts als 

zendeling in 
Guatemala.

Ontmoeting tus-
sen verschillende 
culturen in de 
kerkzaal van de 
Koningskerk in 
Deventer.

Lees verder op pagina 7

Lees verder op pagina 9

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

Agenda

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

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

Dinsdag 25 februari
Gespreksgroep: Denkend aan 
de dood kom ik tot leven, 14.30 
uur - 16.00 uur, Assen, De Bron, 
Einthovenstraat 28 

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, 20.00 uur, 
Kampen, Broederhuis, Lemker-
zaal, Broederstraat 16 

Donderdag 27 februari
Seminar ds. Henk Poot: Jezus, 
Jozef en Israël, 19.30 uur, 
Enschede, Bethelkerk, J.H. 
Boschstraat 30, info: cvi.nl

Donderdag 27 februari
Meditatiebij eenkomst, 20.00 - 
21.30 uur, Dronten, Kerkcen-
trum De Ark, De Oost 54, 
vrij willige bij drage

Vrij dag 28 februari 
Moeders in Gebed, 20.00 uur 
(inloop met koffi  e en thee vanaf 
19.30 uur), Diever, Kruiskerk, 
Kruisstraat 1a

Vrij dag 28 februari 
Taizé-avond, 20.00 uur, 
Genemuiden, Gereformeerde 
Kerk, Jan van Arkelstraat 18b, aan-
melden: leerhuiszwartewaterland.nl

Vrij dag 28 februari 
Getij denmaaltij d en -gebed, 18.00 
- 20.00 uur, Diepenveen, Nieuw 
Sion, Vulikerweg 6, € 8 
(excl. drankjes) 

Zaterdag 29 februari 
Open Huis ‘De Linde’ (Stichting 
Manna en Stichting Waypoint 
Twenterand), 10.30 - 13.30 uur, 
Vroomshoop, De Linde, 
Linderveld 4a

Zaterdag 29 februari
Cursus: Ruimte voor de Geest, 
Almelo, De Ontmoeting, 
Hoornbladstraat 29a, m.m.v. ds. 
Jelle de Kok, organisatie: Evange-
lisch Werkverband, 
10.00 - 15.30 uur, € 10, 
aanmelden: famhemstede@gmail.
com, info: ewv.nl

Zondag 1 maart 
Opening expositie ‘Lij den en 
Bevrij den’, Hengelo, 13.00 uur, 
Waterstaatskerk, 
Deldenerstraat 20
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Zaterdag 22 februari
EO | NPO2 | 18.10
Nederland Zingt
Vanuit de Fontein in Nĳ kerk 
klinken onder meer: ’Jezus is de 
goede Herder’ en ‘Vaste Rots van 
mĳ n behoud’, liederen die warme 
herinneringen oproepen.

Zondag 23 februari
KRO-NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
Schrĳ ver en dichter Benno Bar-
nard had geen woorden toen zĳ n 
dochter dodelĳ k verongelukte. In 
zĳ n boek met bewerkte dagboek-
aantekeningen ‘Zingen en crepe-
ren’ blĳ ft dan ook een bladzĳ de 
schrĳ nend wit.

Zondag 23 februari
EO | NPO2 | 09.20
Zie je Zondag
Hervormd Ameland - De toe-
komst van de kerk. Steeds meer 
jongeren verruilen Ameland voor 
het vaste land. Het eiland vergrĳ st 
en de kerk dus ook. Daarom 
begon de Hervormde Gemeente 
te experimenteren met laagdrem-
pelige vormen van kerk-zĳ n.

Maandag 24 februari
EO | NPO2 | 14.40
Rail Away
De Inlandsbanan is een ruim 1000 
km lange treinroute dwars door 
het hart van Zweden. De trein 
maakt een bĳ zondere reis, waar-
bĳ  je de poolgrens passeert.

Dinsdag 25 februari
AVROTROS | NPO1 | 21.30
Ellie op Patrouille
Acapulco is een populaire Mexi-
caanse badplaats, maar Ellie is er 
niet om op het strand te liggen. 
De stad en haar omgeving wordt 
geteisterd door een drugskartel.

Woensdag 26 februari
NTR | NPO2 | 22.20
Andere Tĳ den
Duitsland houdt van Frau Antje. 
Al 60 jaar is ze het blanke, blonde 
en blozende uithangbord van de 
Nederlandse kaasexport. Andere 
Tĳ den blikt met drie Frau Antjes 
terug op hun wonderlĳ ke carrières.

Donderdag 27 februari
KRO-NCRV | NPO3 | 20.25
Keuringsdienst van Waarde
Macarons veroveren onze har-
ten én onze portemonnee. Maar 
wat is dat voor een uniek soort 
koekje? Waarom betalen we er 
zoveel meer voor dan voor elk 
ander koekje?

Vrĳ dag 28 februari
NTR | NPO2 | 18.00
De Nieuwe Maan is een weke-
lĳ ks actuele talkshow met een 
scherp oog voor ontwikkelin-
gen rondom de multiculturele 
samenleving. Presentatie: Ajouad 
Miloudi.

Half acht ‘s mor-
gens. Hĳ  zal er zo 

wel zĳ n, denk ik. 
Vĳ f over half acht. Ik schenk een 
kop thee in en pak de krant.
Kwart voor. Oeps, wat laat. 
Ik app zĳ n moeder: “Waar blĳ ft 
Gabriël? Hĳ  is er nog steeds niet.”
Ik kĳ k naar de schemering bui-
ten. Dochter Lotteke woont met 
haar gezin vlakbĳ , maar ik ben er 
niet gerust op. Wat kan er wel 
niet gebeuren met een jongetje 
van negen? Zou die ongerustheid 
om je kinderen ooit overgaan? En 
gaat zoiets gewoon over op de 
kleinkinderen? Mooie boel, we 
hebben er veertien.

Twaalf voor acht. Daar issie. Ik zie 
hem door het raam aankomen en 
na wat gestommel in de bĳ keuken 
en met een “Ha oma”, valt hĳ  aan 
op het ontbĳ t. 
“Ho ho”, zeg ik, “eerst bidden.”
Twee keer per week komt hĳ  
ontbĳ ten, wat leuk is, want zo 
spreek je een kleinkind ook eens 
alleen. We bidden. Ik smeer een 
beschuit en hĳ  een cracker. 
“Wat ben je laat.” 
“Mama’s schuld”, mompelt hĳ  
met volle mond, “mama had weer 

eens een kledingdip.”
Een stoere vent als hĳ  snapt daar 
geen biet van. 
“Heb ik ook weleens”, zeg ik. 
“Da’s lastig hoor.”

Niet over kleding wil mĳ n klein-
zoon het hebben, nooit eigenlĳ k, 
maar wel over het bouwterrein 
achter zĳ n huis. 
“Daar stond een dikke vrachtwa-
gen.” Hĳ  klinkt lichtelĳ k geëxal-

teerd. “Toen ik langs ² etste, deed 
hĳ  zĳ n lichten aan. Wow...” Dan 
spreidt hĳ  zĳ n armen wĳ d uit. 
“Ineens was die hele bouwplaats 
verlicht.” 
Waar ter wereld vind je een gro-
ter wonder? 
“En dat vond jĳ  mooi”, begrĳ p ik. 
Tuurlĳ k vond hĳ  dat mooi. 
“Dat noemen ze een esthetische 
ervaring.” 
Deze kleinzoon heeft een voor-
liefde voor deftige woorden, van-
daar. Hĳ  kĳ kt niet eens verbaasd. 
We nemen vervolgens allerlei 
esthetische ervaringen door, 

waarna hĳ  besluit:
“Encyclopedie”. 
Hĳ  zegt het zonder blikken of 
blozen. 
“Dat is mĳ n favoriete woord. 
Encyclopedie is zo mooi om uit te 
spreken.” 
Ik snik van het lachen. 

Maar er moet me ook iets van 
het hart. 
“Dus jĳ  hebt een poos bĳ  die 
bouwplaats staan kĳ ken?”
Hĳ  knikt enthousiast en valt met 
open ogen in de kuil die ik voor 
hem graaf.  
“Wat een loeder ben jĳ ”, scheld 
ik. “Jouw moeder de schuld geven 
dat jĳ  zo laat was.”
Liefkozend tik ik op zĳ n ronde 
kinderwang. Niets menselĳ ks is 
deze engel vreemd.

Erg eigenlĳ k. Wat geven we 
gauw en graag een ander - iets of 
iemand buiten onszelf - de schuld 
van eigen falen. Het is de boer die 
schuldig is aan de milieuproble-
men, niet ik. Het is de alcohol die 
schuld is aan mĳ n verslaving, niet 
ik. En dan God. Zelfs Auschwitz 
wordt Hem in de schoenen 
geschoven. Hĳ  is schuldig. Ik niet. 
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Geen kledingdip
gezi(e)n 

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

Namens de Commissie Bin-
ding en Saamhorigheid van de 
Emmaü sgemeente 

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 23 febr.: 9.30 ds. J. 
Peschar, Hollandscheveld. 19.00
ds. T. Oldenhuis, Coevorden. 
O.v.d.: dhr. W. Menzo. Diake-
nen: B. Mellema en W. Witten-
berg. Collecten: KiA/Werelddia-
conaat, kerk en gebouwen.
Meeleven. We danken met dhr. 
J. de Jonge, onze vaste vakan-
tiegast, die een operatie heeft 
ondergaan, die geslaagd is. We 
wensen hem en zĳ n vrouw heel 
veel sterkte toe, wensen hem een 
voorspoedig herstel toe en we 
nemen hen beiden mee in onze 
gebeden. Dat doen we ook met 
mw. H. Heine-Horstink. Zĳ  ver-
blĳ ft in het ziekenhuis in Harden-
berg. 
Tekst. Waar hoor jĳ  bĳ ? Op die 
vraag kun je antwoorden: ‘Ik ben 
hervormd geboren’. Maar ja, wat 
geef je daarmee eigenlĳ k aan? En 
dus vul je aan: rechtzinnig daar-
enboven dat is een vrĳ zinnige 
manier van geloven. Maar toen 
je nog jong was, is je al geleerd: 
Een goed woord voor hervormd 
is gereformeerd, dus behoor je 

DOOR WILLEMKE 

WIERINGA, WIERDEN

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelĳ kse

voorvallen in haar familie met vĳ f kinderen en 

veertien kleinkinderen. 

Hoofd onder rok
Het reclamespotje dat bĳ  de Reclame 
Code Commissie de meeste klachten 
opleverde, werd niet veroordeeld maar 
het spotje werd wel aangepast, weet 
de reclamewebsite Adformatie te 
melden.

Een man die met zĳ n hoofd onder 
de rok van een vrouw belandt, die 
moeilĳ k kĳ kend, wĳ dbeens tegen 

de muur zit. Tegen die geestig 
bedoelde reclame van Lampdirect 
(het tweetal komt daar terecht 
doordat het donker is in het trap-
penhuis en ten val komt), werd 
door maar liefst meer dan 250 
mensen bezwaar gemaakt bĳ  de 
Reclame Code Commissie in het 
laatste kwartaal van vorig jaar. 
‘Beschamend’ werd de reclame 
gevonden, die door het bureau van 
Karel Beĳ en en Edward Bardoul 
(Maatschap voor Reclame) werd 
gemaakt. […] Ondanks de overwel-
digende hoeveelheid klachten, werd 
die toch afgewezen. Want? ‘De 
Commissie heeft er begrip voor 
dat de uiting, die een zekere sek-
suele lading heeft, niet door ieder-
een wordt gewaardeerd, maar dat 
betekent nog niet dat zĳ  de uiting 
in strĳ d acht met de NRC (Neder-
landse Reclame Code), ook niet 
voor zover deze wordt uitgezon-
den rond 17.30 uur.’ Klacht afgewe-
zen dus, maar Lampdirect paste de 
commercial toch aan. In de gekuiste 
versie vallen de twee werknemers 
nog steeds van de trap, maar belan-
den zĳ  náást elkaar op de vloer. 

Risicosamenleving
Wim Dekker, lector aan de Christe-
lĳ ke Hogeschool Ede, schreef voor 
Onderweg, het tweewekelĳ ks maga-
zine van de Nederlands Gereformeer-
de Kerken over het belang van een 
betrouwbare samenleving.

De toonaangevende denkers over 
de hedendaagse samenleving zĳ n 
op dit punt tamelĳ k gelĳ k denkend. 
Dat blĳ kt al uit de kernbegrippen 
waarmee zĳ  die typeren. De een 
heeft het over een ‘risicosamen-
leving’ (Ulrich Beck), de ander 
over een ‘vloeibare samenleving’ 
(Zygmunt Bauman) en een derde 
benadrukt de ‘geglobaliseerde 
samenleving’ (Anthony Giddens). 

Maar welke term zĳ  ook gebrui-
ken, ze benadrukken allemaal dat 
de samenleving steeds minder het 
karakter van een ‘thuis’ biedt. In 
het verleden veranderde de samen-
leving maar langzaam en werd die 
gekenmerkt door kleinschaligheid. 
Mensen brachten in het algemeen 
hun leven door in kleine gemeen-
schappen. 

Nou, dat is veranderd. Mensen 
raken door marktwerking, de 
voortgaande technische ontwik-
kelingen, de opkomst van internet 
en sociale media, kortom door 
globalisering, steeds meer ont-
hecht. Mensen verhuizen vaker, 
wisselen sneller van baan, trekken 
voor hun werk of voor hun vakan-
ties de wereld over en beschikken 
over een vervoermiddel waarmee 
ze jaarlĳ ks zo’n tien- tot twintig-
duizend kilometer aÁ eggen. Onze 
wereld is niet langer een vertrouw-
de wereld waarin wĳ  ons thuis 
voelen. Dat wil niet zeggen dat die 
wereld per se als onherbergzaam 
wordt ervaren. Velen hebben het 
gevoel dat de wereld voor hen 
open ligt. Het leven als een ont-
dekkingstocht, als een wereld vol 
mogelĳ kheden. Maar niet altĳ d. Als 
het tegenzit in het leven lĳ kt die 
wereld opeens een wildernis en 
voelen mensen zich verloren. Waar 
je aan het begin van je carrière het 
gevoel had je leven nog voor je te 
hebben, kun je als dertiger opeens 
tot de ontdekking komen dat het 
werk veeleisend is en dat je week 
een aaneenrĳ ging van verplichtingen 
is. Geschokt realiseer jĳ  je dat je je 
ziel ergens onderweg bent kwĳ tge-
raakt. En ondertussen tikt de bio-
logische klok. Moet je ook nog een 
kind op de wereld zetten. 

Hetzelfde geldt voor ouderen. Ze 
begrĳ pen de tĳ d, de wereld en de 

cultuur van hun kinderen niet meer. 
Vervreemd. Zoals een dement 
iemand in zĳ n geest de weg kwĳ t 
is geraakt. Het lĳ kt nu alsof dit 
verdwaald-zĳ n vooral het gevolg 
is van het verliezen van overzicht. 

Alsof het aan jezelf ligt. Maar die 
vervreemding is lang niet altĳ d het 
gevolg van verkeerde keuzes. Het is 
de wereld zelf die grillig is en daar-
mee onbetrouwbaar. Het klimaat 
verstikt ons; de zeespiegel stĳ gt; 
politieke leiders als Trump, Poetin 
en Johnson ogen onbetrouwbaar; 
technische innovaties volgen elkaar 
onnavolgbaar snel op en we heb-
ben net weer een economische 
crisis achter ons. Het leven gaat 
gewoon te snel om koers te hou-
den. Daar komt bĳ  dat instituten 
die voorheen garant stonden voor 
basisvertrouwen, het gezin, de 
kerk en zelfs de school hun gebor-
genheidsfunctie verliezen. Wie zon-
dag in de kerk zit, hoopt daar God 
te ontmoeten. Maar wie om zich 
heen kĳ kt en merkt dat het aantal 
jongeren verder afneemt, bekruipt 
steeds vaker het gevoel dat God 
het er ook bĳ  laat zitten. In de klas 
tref je soms drie keer per week 
een andere leerkracht en is het 
onderwĳ s geïndividualiseerd. Per 
saldo ervaren velen het leven als 
een rad van fortuin. Soms win je, 
soms verlies je. En gelukkig winnen 
we meestal, maar iedereen voelt 
dat het geluk zich op enig moment 
tegen ons zal keren. Inderdaad, een 
risicosamenleving. 

-
-

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.



zondag 23 februari 2020 7

Namens de Commissie Bin-
ding en Saamhorigheid van de 
Emmaü sgemeente 

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 23 febr.: 9.30 ds. J. 
Peschar, Hollandscheveld. 19.00
ds. T. Oldenhuis, Coevorden. 
O.v.d.: dhr. W. Menzo. Diake-
nen: B. Mellema en W. Witten-
berg. Collecten: KiA/Werelddia-
conaat, kerk en gebouwen.
Meeleven. We danken met dhr. 
J. de Jonge, onze vaste vakan-
tiegast, die een operatie heeft 
ondergaan, die geslaagd is. We 
wensen hem en zĳ n vrouw heel 
veel sterkte toe, wensen hem een 
voorspoedig herstel toe en we 
nemen hen beiden mee in onze 
gebeden. Dat doen we ook met 
mw. H. Heine-Horstink. Zĳ  ver-
blĳ ft in het ziekenhuis in Harden-
berg. 
Tekst. Waar hoor jĳ  bĳ ? Op die 
vraag kun je antwoorden: ‘Ik ben 
hervormd geboren’. Maar ja, wat 
geef je daarmee eigenlĳ k aan? En 
dus vul je aan: rechtzinnig daar-
enboven dat is een vrĳ zinnige 
manier van geloven. Maar toen 
je nog jong was, is je al geleerd: 
Een goed woord voor hervormd 
is gereformeerd, dus behoor je 

ook tot de gereformeerde kerk en 
doe je gereformeerd gemeente-
werk. En de kerk is al oud! Dat is 
zonder meer, dus ben je eigenlĳ k 
ook oud-gereformeerd. Je bent 
christelĳ k zo is je geleerd, dus ben 
je ook christelĳ k gereformeerd. Je 
kunt ook zeggen, dat kan er ook 
mee door, dat je tot een chris-
tengemeente behoort. Christus 
bevrĳ dde je, tot liefde en hoop, 
dus vast en zeker, vrĳ gemaakt ben 
je ook. Omdat ze in je kerk ook 
aan dopen doen, past baptisten-
gemeente je als een goed zittende 
schoen. In de kerk komt ook 
jaarlĳ ks ‘t pinksterfeest voor, dus 
is het dat je ook tot de pinkster-
gemeente behoort. En omdat het 
steeds om het evangelie gaat, kan 
evangelische gemeente ook geen 
kwaad. Je vaart op ‘t bĳ bels apos-
tolisch gezag, dat is de reden dat 
je je ook apostolisch noemen mag. 
Tenslotte is het gewoon een klein 
publiek: de kerk is algemeen, dus 
je bent ook katholiek. Je weet nu 
tot welke kerk/gemeente je hoort. 
Of komt dit schrĳ ven je wat ver-
warrend voor? Je hebt gelĳ k! Die 
namen! Wat een gedoe! Daarom 
wens ik je van ganser harte toe, 
dat op de vraag: waar hoor je bĳ ? 
Van wie ben jĳ  (bent u)? Je ant-
woord zĳ : Van Christus ben ik! 
Straks en… nu!

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van 
der Linde-Altena, Leeuwte 
55, 8326 AB St. Jansklooster, 

tel. 0527-241427
Kerkdiensten 23 febr.: 10.00
ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen. 
Oppas: Esther Lassche en Sha-
non Bosgraaf. Knd.: groep 2 en 
3: Geri, Marĳ ke en Hezra. Orga-
nist: Johan Tĳ ssen. Kapel 14.30
ds. H. Pap. Gez. dienst. Collec-
ten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Overleden. Wanneer je de 
leeftĳ d van de zeer sterken mag 
bereiken heb je een heel leven 
achter je en heb je ook heel veel 
meegemaakt. Op 12 febr., 4 dagen 
voor zĳ n verjaardag is in de leef-
tĳ d van bĳ na 98 jaar ons oudste 
gemeentelid overleden. Hĳ  laat 
een groot nageslacht achter met 
wie hĳ  goede contacten had. Tot 
op hoge leeftĳ d ging hĳ  zolang het 
kon naar de meeste verjaardagen 
van zĳ n kinderen, klein en achter-
kleinkinderen. Ook was hĳ  altĳ d 
een trouwe kerkganger en kwam 
hĳ  graag op de maandelĳ kse con-
tactmiddagen. Daar genoot hĳ  erg 
van de gezellige uurtjes en kreeg 
hĳ  nog veel mee van de activitei-
ten die daar gedaan werden. Hĳ  
moest dit alles loslaten toen hĳ  
opgenomen werd in de verzorging 
van Nieuw Clarenberg te Vollen-
hove. Zĳ n gezin kan met goede 
herinneringen terugkĳ ken op het 
leven van hun vader, groot en 
overgrootvader. We wensen hen 
en allen die met hen verbonden 
zĳ n veel sterkte en bidden hen 
Gods troost en bemoedigende 
nabĳ heid toe voor nu en voor de 
tĳ d die komt.

Contactmiddag. Een nieuwe 
maand met weer een gezellige 
middag van de contactgroep. We 
hopen samen te komen op D.V. 
25 febr. in de benedenzaal van de 
kerk. Daar komt dan dhr. Douwe 
Jansen ons iets vertellen over zĳ n 
werk als redacteur en ambas-
sadeur van de Elisabethbode en 
schrĳ ver van levensverhalen met 
een christelĳ ke tint. Kortom, een 
veelzĳ dig iemand die ons mee wil 
nemen op reis door zĳ n beleve-
nissen. Iedereen is weer van harte 
welkom en we zien uit naar een 
² jne en gezellige middag. Tot ziens 
op 25 febr. om 14.30 uur in de 
Johanneskerk.
Lĳ denstĳ d. In deze tĳ d waarin 
we het lĳ den van Christus geden-
ken als voorbereiding naar zĳ n 
kruisdood is het goed om te 
bese° en hoe groot Gods liefde 
is voor mensen die Hem zo vaak 
teleurstellen. Het lĳ den van Gods 
Zoon maakt dat hĳ  of zĳ  die gelo-
ven in het lĳ den van Christus een 
vrĳ brief krĳ gen naar de toekomst, 
naar het hemels Jeruzalem. Die 
vrĳ brief heeft veel gekost en 
is getekend met het bloed van 
Christus. Hĳ  deelt ze uit bĳ  de 
open hemelpoort aan elk die zĳ n 
Naam belĳ dt. Dat het goede en 
gedenkwaardige weken mogen 
worden waarin we in gedachten 
meegaan op de Via Dolorosa, de 
weg die Christus ging op weg naar 
Golgotha 
Hartelĳ ke groeten en een goede 
en gezegende week toegewenst.

berichten uit de gemeente
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kerken ‘leegzuigen’. 
Maar het is wel goed om contac-
ten te leggen en de verbinding 
te zoeken zodat we van elkaars 
bestaan weten.”

Grensoverschrĳ dend
Hoe ga je om met verschillen? Een 
Afghaan verschilt net zoveel van 
een Colombiaan als een Nederlan-
der van een Chinees. “Dat klopt, 
verschillen blĳ ven lastig en die 
moeten we ook niet uit de weg 
gaan. Eritreeërs bĳ voorbeeld blĳ -

ven graag in hun eigen groep en 
groepen verdragen elkaar niet altĳ d 
even goed. Toch moeten we duide-
lĳ k maken dat het Evangelie gren-
zen overschrĳ dt en verbreekt… 
we zĳ n tenslotte allemaal broeders 
en zusters. Maar het blĳ ft lastig. 
Soms zitten mensen al jaren in de 
kerk zonder dat er echte contacten 
zĳ n; je hebt het idee dat ze er maar 
een beetje bĳ  hangen. Waar ligt het 
aan? Voelen ze zich niet thuis? Is 
het de taal? 

Zending
De dominee weet waar hĳ  over 

praat. Elf jaar geleden kwam hĳ  
terug naar Nederland, na zes jaar 
als zendeling te hebben gewerkt in 
het Midden-Amerikaanse Guate-
mala. Hĳ  was uitgezonden door de 
Reformed Church of North Ame-
rica. “Daar moesten we natuurlĳ k 
ook de taal leren en ons de cul-
tuur eigen maken. Deze ervaring 
komt me nu goed van pas bĳ  de 
contacten met de mensen hier.” 
Volgens Everts kan het in Deven-
ter nog alle kanten op. “Misschien 
komt het uiteindelĳ k tot een 
eigen gemeente die zelf kerkdien-
sten gaat houden. Maar eerst 

gaan we kĳ ken of we in aanvulling 
op reguliere diensten iets kunnen 
doen. Op dit moment wordt een 
voorbereidingsteam gevormd. In 
de loop van dit jaar moet er dan 
meer duidelĳ kheid komen. In elk 
geval zal het een initiatief worden 
waarin mensen met een migratie-
achtergrond zelf mede de leiding 
hebben. Er moeten wel wat hob-
bels worden genomen. Welke taal 
gaan we bĳ voorbeeld gebruiken? 
Maar” zegt hĳ  tot besluit: “hoe 
dan ook: het is een taak van de 
kerk om muren tussen mensen te 
slechten.”

Vervolg van pagina 5

Vader die al het leven voedt,

vul deze tafel met uw zegen,

en sterk ons door uw overvloed,

dit eten uit uw hand gekregen.

Leer ons om niet steeds meer te willen

van alles wat om aandacht vraagt,

maar wilt u onze honger stillen

met Jezus’ woorden voor vandaag.

nieuw

auteur onbekend

gebed van de week

Voor het eten

Paasvoorwerpen 
zoeken in bieb
De Alpha Groep Daarlerveen 
bedacht een ludieke actie om het 
paasverhaal onder de aandacht 
te brengen van mensen. Tĳ dens 
de lĳ denstĳ d wordt elke maan-
dag een nieuw voorwerp neer-
gezet in de bibliotheek. Al deze 
voorwerpen samen vertellen 
het paasverhaal. Ook is het een 
challenge. Wie vindt alle zeven 
voorwerpen, de bĳ behorende let-
ters en maakt kans op een prĳ s? 
Wedstrĳ dformulieren zĳ n af te 
halen in de bibliotheek en de ker-
ken van Daarlerveen. Daarnaast 
deelt christelĳ ke basisschool ‘De 
Veenbrug’ ze uit. Op de wed-
strĳ dformulieren vindt men meer 
informatie én de bĳ belgedeelten 
die horen bĳ  de verschillende 
voorwerpen. Wie volgend jaar 
ook een PaasChallenge wil orga-
niseren, kan mailen naar: verspie-
ders.express@gmail.com

Maandag 24 februari - donderdag 9 april, Daarlerveen, 
Bibliotheek, Gerhard Nĳ landstraat 1a

Leerhuis over 
Vaccinatie
Het Leerhuis Zwartewaterland 
organiseert een thema-avond 
over vaccineren. Een ‘hot’ item, 
vooral nu er een wereldwĳ de 
mazelenuitbraak is. Veel ouders 
volgen zonder vragen het Rĳ ks-
vaccinatieprogramma. De vele 
publicaties die de laatste tĳ d ver-
schenen, concludeerden vaak: ‘De 
wetenschap is niet zwart-wit.’ Er 
rĳ zen vragen, zoals: mogen niet 
gevaccineerde kinderen geweigerd 
worden bĳ  crèches en dergelĳ ke? 
Mag je vaccineren verplichten? 
En hoe denken (reformatorische) 
christenen tegenwoordig over 
vaccinatie? Dhr. dr. A.J. Boender 
zal de aanwezigen door de avond 
loodsen. 

Dinsdag 10 maart, 20.00 uur, Hasselt,  Ontmoetingskerk, 
aanmelden: www.leerhuiszwartewaterland.nl

Ds. De Kok spreekt 
over werken van de 
Geest
Tĳ dens deze bĳ eenkomst van de 
Ring Emmen is dominee Jelle de 
Kok gastspreker. De Ring Emmen 
is wat vroeger de classis Emmen 
was. Met een groot verschil: de 
Ring is voor ieder betrokken 
gemeentelid en niet alleen voor 
ambtsdragers. Nu gemeenten 
kleiner worden, is samenwerking 
en onderlinge ontmoeting van 
groot belang. De Ring heeft onder 
andere als taak deze ontmoetin-
gen te faciliteren en stimuleren. 
Dit keer is dominee Jelle de Kok 
uitgenodigd. Hĳ  is voorzitter van 
de interkerkelĳ ke gemeenteop-
bouwgroep ‘leven uit de Bron’ en 
zal vertellen over de werken van 
de Heilige Geest. Hĳ  doet dit op 
een begrĳ pelĳ ke manier. Insteek 
is dat eenieder zĳ n talenten kan 
gebruiken en passie doorgeeft om 
zo bouwstenen te leveren voor 
de bouw van Gods Koninkrĳ k. De 
stuurgroep van de Ring bestaat 
uit J. van Breevoort, J. van Von-
del, J. de Jong en T.J. Smith.

Woensdag 4 maart, 20.00 uur (inloop 19.30 uur), 
Emmercompascuum, protestantse gemeente ‘Het 
Anker’, Runde zz 108
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Vrĳ dag 21 februari
Exodus 1:15-22
Zaterdag 22 februari
Exodus 2:1-10
Zondag 23 februari
Exodus 2:11-22
Maandag 24 februari
Spreuken 5:1-14
Dinsdag 25 februari
Spreuken 5:15-23
Woensdag 26 februari
Matteüs 6:1-18
Donderdag 27 februari
Matteüs 6:19-34
Vrĳ dag 28 februari
Matteüs 7:1-12

Een dubbele moraal hebben 
we allemaal: een voor onszelf 
en een voor de anderen
met een dubbele moraal.
Rikkert Zuiderveld

Deze zondag is er een bĳ zondere 
avonddienst in ‘De Schoof’. 
Het thema is ‘Wĳ sheid en 
Dwaasheid’. Wie kent niet het 
lied ‘Een wĳ s man bouwde zĳ n 
huis op de rots… Een dwaas 
man bouwde zĳ n huis op het 
zand’. Dit lied is gebaseerd op 

het bekende verhaal uit Matteüs 
7:24-27. Ook het boek Spreuken 
wordt aangehaald, waarin een 
opvallende uitspraak te lezen 
valt. ‘Wĳ sheid roept: “Onnozele 
mensen, kom toch deze kant 
op.” Dwaasheid roept precies 
hetzelfde, maar het is een verschil 

van dag en nacht. Een verschil van 
leven of dood. Aanwezigen van 
de dienst beleven dit verhaal op 
een interactieve manier. Wat wil 
de gelĳ kenis van Jezus zeggen? 
Hoe kan men het verschil zien 
en ontdekken tussen wĳ sheid en 
dwaasheid? Een huis heeft een 

fundering nodig, maar hoe zit het 
met de  geloofsfundering?  De 
leiding is in handen van diverse 
gemeenteleden. Er wordt gebruik 
gemaakt van de beamer, waarop 
alle teksten en liederen worden 
getoond. De kerk is open voor 
iedereen, van harte welkom!

� emadienst Daarlerveen over Wijsheid en Dwaasheid
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Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoo-
geveen
Assen AK 10.00 mw. S. Lin-
deboom De Bron 10.00 ds. A. 
Verbeek JK 10.00 mw. F. Dĳ k 
De Slingeborgh 10.30 ds. B. 
Urgert OK 10.00 ds. R. Bus-
schers
Beilen PK 10.00 ds. G. Olde
Borger GH 10.00 past. Hansma
Bovensmilde WK 10.00 dhr. 
D. Kruĳ t
Coevorden GK 10.00 stap-in 
dienst 19.00 ds. H. Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. W. Fergu-
son 19.00 ds. J. Stap
Drĳ ber GK 10.00 ds. Rooze
Dwingeloo 10.00 ds. J. Moer-
man
Een 9.30 da. I. de Kok
Elim GK 10.00 gez. dienst
Emmen GrK 11.00 ds. M. Rap-
poldt Ichthus 10.00 mw. A. 
Westerduin Kapel 10.00 mw. 
van Vliet Opgang 10.00 mw. H. 
Haan SH 10.00 ds. de Korte
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 pioniersdienst
Gasselternĳ veen 10.00 ds. A. 
Hekman
Gees GKW 11.00 ds. Maatjes
Gieten DK 9.30 ds. J. Mellema
Grolloo 10.00 mw. I. Schepers
Hĳ ken/Hooghalen Kompas 
10.00 ds. R. Koopmans
Hollandscheveld GZ 10.00 ds. 
T. Veenstra 19.00 dhr. H. Lowĳ s
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. D. Kits
Hoogeveen GH 9.30 dr. H. 
Nobel GrK 9.30 drs. J. Eertink 
17.00 ds. J. Peschar HK 9.30 ds. 
A. Heiner OK 9.30 ds. R. Gos-
ker VH 9.30 ds. J. Batenburg 
Weidesteyn 10.30 mw. T. Hoo-
gesteger
Klazienaveen EH 9.30 dhr. B. 
Broers

Kloosterveen De Ontmoe-
ting 10.00 ds. H. Harmsen
Meppel Erfdeel 10.00 ds. H. 
Jaspers Focks OK 19.00 ds. K. 
Snĳ der
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E. 
v/d Meulen
Nieuw-Balinge 10.00 dr. H. 
Wilschut 15.00 ds. F. van Santen
Nieuweroord ImK 10.00
ds. W. Bakker RH 19.00 ds. J. 
Geerts
Nieuw-Weerdinge 10.00 da. 
Lambers
Nĳ eveen 10.00 E-meeting
Paasloo 9.30 mw. H. Kramer
Pesse OK 10.00 dr. H. v/d Meu-
len
Rolde 10.00 ds. J. Katerberg
Roden Op de Helte 10.00 ds. 
S. van Dĳ k JK 9.30 ds. H. Neke-
man
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. L. de Ronde
Schoonoord De Wĳ ngaard 
9.30 da. H. Paas
Sleen OK 10.00 ds. O. Mulder
Smilde KK 9.30 ds. H. Marsman
Tiendeveen 10.00 ds. E. Mĳ n-
heer 15.00 ds. N. de Leeuw
Valthe 10.00 ds. H. Thon
Vries DK 10.00 ds. W. den Bra-
ber
Westerbork VH 10.00 jeugd-
dienst SK 10.00 da. M. Le° ers
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten
Zuidwolde GK 10.00 ds. B. 
Gras HK 10.00 ds. R. ten Have
Zwartemeer GK 9.30 ds. Dek-
ker
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Kraggenburg 10.00 dhr. J. Smit
Marknesse 9.30 ds. J. v/d Mark
Urk BK 10.00 ds. J. Hoekman 
17.00 ds. A. Keleman PK 10.00
ds. G. van Zanden 17.00 ds. E. 
Terpstra De Poort 10.00 ds. E. 
Terpstra 17.00 ds. G. van Zanden
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke

Zondag 23 februari 2020

Almelo Bleek 10.00 ds. H. 
Veltman De Ontmoeting 10.00
ds. E. Klein Kranenburg GrK 
10.00 ds. A. van Houwelingen 
PK 10.00 da. M. de Vries Noach 

10.00 ds. D. van Bart Eugeria 
10.15 da. J. Vedders ZGT 10.30
dhr. H. Remmers
Beerzerveld 10.00 dhr. A. 
Lowĳ s
Belt-Schutsloot 9.30 kand. D. 
Maassen v/d Brink
Bergentheim OK 10.00 ds. W. 
den Braber 19.00 ds. J. Dĳ kstra
Berkum HH 9.30 mw. D. Lips
Blankenham 9.30 ds. S. Toren-
beek
Blokzĳ l/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. D. Lagerweĳ 
Borne OK 10.00 ds. D. Veening
Dĳ khuis 10.00 ds. E. van Hou-
welingen
Bruchterveld 10.00 mw. H. 
Veldhuis
Daarle HK 9.30 ds. L. Aangeen-
brug 15.00 ds. J. Goossen GK 
9.30 ds. B. Heusinkveld 15.00 ds. 
G. de Goeĳ en
Daarlerveen 9.30 en 19.00 ds. 
M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. T. Dan-
kers 19.00 sing-in Oudleusen 
10.00 ds. J. Jonkmans
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. J. Zondag VDK 19.00 ds. B. 
Heusinkveld
De Krim PK 10.00 dhr. G. 
Lipke
Delden OB 10.00 ds. D. Juĳ n
Den Ham GK 10.00 ds. R. van 
Hornsveld 19.00 gospeldienst 
DK 10.00 ds. G. de Goeĳ en 
19.00 ds. L. Aangeenbrug
Enschede OK 10.00 ds. J. 
Zuurmond 19.00 Taizé-viering 
Lonneker 10.00 ds. E. de Bruin 
Usselo 10.00 ds. W. Janssen 
BK 10.00 ds. G. Slothouber HZ 
10.00 ds. A. Reitsma JK 10.00
ds. F. Wiersma
Enter 9.30 ds. H. de Haan 19.00
ds. J. Wegerif
Genemuiden GK 9.30 ds. A. 
v/d Spek 19.00 ds. Ter Beek GrK 
9.30 dr. W. Verboom 15.30 n.b. 
HC 9.30 ds. A. van Herk
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Hardenberg Baalder 10.00
ds. W. v/d Wel De Matrix 9.30
ds. P. Lindhout Radewĳ k 10.00
ds. A. de Lange Oostloorn 
11.00 dhr. A. Gunnik SK 19.00
ds. A. de Lange HöK 10.00 ds. J. 
Kruiter
Heino 9.30 Pauline Kramer
Holten Kandelaar 9.30 ds. G. 
Zĳ l DK 9.30 ds. S. Roozenboom
Kampen OH 10.00 ds. B. Breg-
man 19.00 ds. G. Trouwborst
Kuinre 10.00 Jubilee

Kamperveen 9.30 dr. Renkema
Lemelerveld BK 10.00 ds. G. 
Naber. H.A.
Lutten KK 9.30 da. H. Boersma
Nieuwleusen MK 10.00 ds. L. 
Hoekstra 19.15 ds. M. Develing
OK 10.00 ds. M. Develing
Nĳ verdal RB 9.30 ds. B. v/d 
Weg HC 9.30 ds. L. Jansen 
18.30 ds. J. Wassenaar
Oldemarkt HG 9.30 GK 9.30 
ds. G. Keizer
Rĳ ssen GK 9.30 ds. J. Lammers
19.00 mw. H. van Herk
Rouveen 9.15 ds. P. v/d Meulen
Schuinesloot 9.30 ds. H. Pap
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
J. Tiggelaar Kapel 14.30 ds. H. 
Pap
Staphorst 11.00 ds. P. v/d Meu-
len HG 10.00 ds. J. Zomer
Steenwĳ k GrK 9.30 dr. R. de 
Reuver OV 9.30 en EV 10.45
ds. K. de Graaf
Steenwĳ kerwold 9.30 mw. L. 
Brugmans
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters MK 10.00 ds. J. Sent
Vriezenveen OK 9.30 ds. F. 
Schipper
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. J. Droogendĳ k 19.00 ds. F. 
Schipper
Wanneperveen 11.00 ds. J. 
Stap
Westerhaar 9.30 ds. G. Lam-
bers Heerspink
Wierden DK 9.00 10.45 ds. 
H. Donken 18.45 ds. D. Elsman 
GK 9.30 en 11.15 ds. P. Dekker. 
H.A. 19.00 ds. P. Dekker Hoge 
Hexel 9.30 ds. D. Dekker 15.00
ds. H. Donken
Wĳ he NK 10.00 ds. W. Kal-
jouw
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d 
Dool
Wilsum 9.30 ds. H. de Kok. 
H.A. 14.30 ds. H. de Kok. Dankz. 
H.A.
Windesheim 10.00 ds. J. 
Tadema 19.00 ds. J. Kamp
Ĳ sselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. P. Eigenhuis. H.A.
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter 
Beek 19.00 dhr. E. Knoe° 
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygen-
raam GrK 17.00 Michaëlsviering 
JK 9.30 ds. H. de Jong 17.00 ds. 
G. Codée OK 10.00 ds. E. Urban 
14.00 perki-dienst Open Kring 
9.30 ds. M. Dĳ k SiK 10.00 kand. 
E. Jonker StK 10.00 ds. B. Lam-
mers LK 10.00 ds. T. van Dam. 
H.A.

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 aÁ 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

De meeste mensen deugen?

Volgens Bregman 
is de westerse cultuur al eeuwen 
doordrongen van het geloof in de 
verdorvenheid van de mens. De 
auteur van De meeste mensen 
deugen - de titel is een uitspraak 
uit 2012 van de nationale ombuds-
man Alex Brenninkmeĳ er - kiest 
voor wat hĳ  een realistische bena-
dering noemt. Hĳ  betoogt niet dat 
de mens van nature goed is. ‘Men-
sen zĳ n geen engelen.’ Maar op 
basis van allerlei gebeurtenissen 
en ontwikkelingen, onderzoeken 
en experimenten toont hĳ  wel aan 
dat wĳ  niet zo verdorven zĳ n dat 
wĳ  geheel en al onbekwaam zĳ n 
tot iets goeds en geneigd tot alle 
kwaad (Heidelbergse Catechis-
mus, vraag 8).

Realist
Over ‘een realistische benadering’ 
gesproken: Bregman vindt het 
veelzeggend dat ‘de realist’ in ons 
taalgebruik synoniem geworden is 
voor een cynicus, iemand met een 
somber mensbeeld. Beatrice de 
Graaf, nota bene specialist op het 
gebied van studie naar terrorisme, 
over De meeste mensen deugen: 
‘Cynici en zwartkĳ kers kunnen 
inpakken. Idealisten en naïevelin-
gen ook. Een heerlĳ k boek voor 
iedereen die echt realistisch wil 
zĳ n.’

Wat er misging
Per abuis is in het artikel van 
dr. Jan Dirk Wassenaar over 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
in het vorige nummer van het 
GZ in het eindredactionele 
proces een vervelende fout 
geslopen. Het ging niet om ds. 
Bert Altena uit Assen maar om 
de historicus dr. Bert Altena. 
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Agenda

Zondag 1 maart 
Jeugddienst met ReTurn uit Enter/
Rĳ ssen, 19.00 uur, Wierden, 
Gereformeerde Kerk

Maandag 2 maart
Conferentie Leidinggeven als 
Mozes, 10.00 - 15.30 uur, Hel-
lendoorn, Leerkamer, Dorps-
straat 39, € 20 (inclusief lunch), 
info/aanmelden: reiniergosker@
gmail.com, 0522-855782

Dinsdag 3 maart
Cursus ‘De 7 wonderen van het 
kruis’, 19.30 uur, (5e van 7 avonden) 
o.l.v. Tineke van Streun, Zwart-
sluis, De Poort, Het Singel 16, info: 
leerhuiszwartewaterland.nl

Woensdag 4 maart, 
Bĳ eenkomst Ring Emmen met ds. 
De Kok, 20.00 uur (inloop 19.30 
uur), Emmercompascuum, 
protestantse gemeente ‘Het 
Anker’, Runde zz 108 

Donderdag 5 maart
Leerhuis met Jacques van Ruiten, 
19.45 - 22.00 uur, Assen, Opstan-
dingskerk, Wilgenbeemd 2, € 7,50

Donderdag 5 maart
Cursus: Ruimte voor de Geest, 
Nieuw Weerdinge, PKN kerk, 
Weerdingerkanaal ZZ 143, m.m.v. 
ds. Jelle de Kok (1e van 3 cursus-
avonden), 20.00 uur, € 10, aan-
melden: predikant@pgnwr.info, 
0591-527353, info: ewv.nl

Donderdag 5 maart 
Zoeklicht on Tour: ‘Hem blĳ ven 
verwachten’, m.m.v. ds. Theo 
Niemeĳ er en zangeres Joke 
Buis, 20.00 uur (inloop 19.15), 
Emmen, De Wegwĳ zer, Meer-
straat 36, gratis, info: zoeklicht.
nl/100jaar

Vrĳ dag 6 maart
Concert Looft den Heere en 
Kithara, 19.30 uur, Belt-Schut-
sloot, Protestantse kerk gratis 
(collecte)

Dinsdag 10 maart
Gespreksgroep: Denkend aan 
de dood kom ik tot leven, 14.30 
uur - 16.00 uur, Assen, De Bron, 
Einthovenstraat 28 

Dinsdag 10 en donderdag 12 
maart
Workshop handletteren, 19.00 
uur, Vriezenveen, Stjäävelin 
Krĳ gerstraat 57, € 15, info: 0546-
563493

Dinsdag 10 maart 
Thema-avond: Vaccinatie, wel of 
niet inenten?, o.l.v. dr. A.J. Boen-
der, 20.00 uur, Hasselt, Ont-
moetingskerk, De Weedebrink 1, 
info: leerhuiszwartewaterland.nl

Dinsdag 10 maart
Seminar ds. Henk Poot: Jezus, 
Jozef en Israël, 20.00 uur, 
Emmen, De Kapel, Kapelstraat 
63, info: cvi.nl

Informatie voor de agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlĳ kzondagsblad.nl

De meeste mensen deugen?

Volgens Bregman 
is de westerse cultuur al eeuwen 
doordrongen van het geloof in de 
verdorvenheid van de mens. De 
auteur van De meeste mensen 
deugen - de titel is een uitspraak 
uit 2012 van de nationale ombuds-
man Alex Brenninkmeĳ er - kiest 
voor wat hĳ  een realistische bena-
dering noemt. Hĳ  betoogt niet dat 
de mens van nature goed is. ‘Men-
sen zĳ n geen engelen.’ Maar op 
basis van allerlei gebeurtenissen 
en ontwikkelingen, onderzoeken 
en experimenten toont hĳ  wel aan 
dat wĳ  niet zo verdorven zĳ n dat 
wĳ  geheel en al onbekwaam zĳ n 
tot iets goeds en geneigd tot alle 
kwaad (Heidelbergse Catechis-
mus, vraag 8).

Realist
Over ‘een realistische benadering’ 
gesproken: Bregman vindt het 
veelzeggend dat ‘de realist’ in ons 
taalgebruik synoniem geworden is 
voor een cynicus, iemand met een 
somber mensbeeld. Beatrice de 
Graaf, nota bene specialist op het 
gebied van studie naar terrorisme, 
over De meeste mensen deugen: 
‘Cynici en zwartkĳ kers kunnen 
inpakken. Idealisten en naïevelin-
gen ook. Een heerlĳ k boek voor 
iedereen die echt realistisch wil 
zĳ n.’

Atheïst
In hoeverre speelt het christelĳ k 
geloof bĳ  Bregman een rol? Hĳ  
vertelt dat hĳ  als zoon van een 
dominee en lid van een christelĳ ke 
studentenvereniging geneigd was 
zĳ n twĳ fels overboord te gooien. 
Maar toen hĳ  zĳ n eerste college 
² loso² e bĳ woonde, veranderde 
dat. Bertrand Russell (1872-1970) 
werd zĳ n gids. De Britse wiskun-
dige en ² losoof zei: ‘Kĳ k louter 
en alleen naar de feiten.’ En hĳ  
waarschuwde: ‘Laat je nooit aÁ ei-
den door wat je wilt geloven.’ 
Uiteindelĳ k is Bregman zichzelf 
dan ook atheïst gaan noemen. 
In een interview in Trouw zei hĳ  
over het christelĳ k geloof: ‘Als je 
dat geloof verliest, is dat niet leuk. 
Dan wordt onrechtvaardigheid 
veel urgenter, dan denk je: als alle 
rechtvaardigheid niet van boven 

komt, maar van beneden, dan 
moet ik nu veel harder gaan wer-
ken. Je wordt er activistischer van. 
Dat is voor mĳ  de kern van athe-
istisch zĳ n. Ik geloof dat het goede 
uit ons mensen moet komen. We 
moeten het zelf doen.”  

Vertrouwen
Er is nog wel iets anders te noe-
men. Bregman eindigt zĳ n boek 
met een dankwoord aan zĳ n 
ouders, Peta en Kees Bregman. 
‘Zĳ  gaven mĳ  het belangrĳ kste 
was ouders hun kinderen kunnen 
geven: vertrouwen.’ 

Het geloof in de verdorvenheid 
van de mens… dan wordt de 
beschuldigende vinger nogal eens 
naar het calvinisme gewezen. 
Ik attendeerde al op de Heidel-
bergse Catechismus. Zo luidt het 

antwoord op vraag 5 dat wĳ  van 
nature geneigd zĳ n God en onze 
naaste te haten. Hier moet wel 
de mening van dr. O. Noordmans 
(1871-1956) aan toegevoegd wor-
den. Hĳ  schrĳ ft over die formu-
lering in de meditatie ‘De naaste’ 
(over Matteüs 5: 4, ‘Gĳ  zult uw 
naaste liefhebben.’): ‘Dat is heel 
zacht gezegd, met omwegen en 
verzachtingen. ‘Van nature’, alsof 
wĳ  ’t metterdaad niet helemaal 
waren; en ‘geneigd’ , alsof het er 
maar zelden toe kwam.’ 

Ter overweging!

Het werd in korte tijd een 
bestseller, het boek De mees-
te mensen deugen. Een nieu-
we geschiedenis van de mens 
van de historicus en schrijver 
Rutger Bregman (1988). Dat 
geldt trouwens niet alleen 
voor het genoemde boek, 
ook andere boeken van zijn 
hand vonden veel kopers. 
Inmiddels is zijn werk in 
meer dan dertig talen ver-
taald. Dat moet te denken 
geven.

DOOR DR. JAN 

DIRK WASSENAAR, 

HELLENDOORN

door ds. A. Hekman, Assen

De nieuwe wereldorde. Rob 
de Wĳ k. Uitg. Balans Amster-
dam 2019. Prĳ s € 24,-

Rob de Wĳ k is hoogleraar inter-
nationale betrekkingen aan de 
Universiteit Leiden en colum-
nist voor Trouw. In dit boek 
beschrĳ ft hĳ  hoe China sluipen-
derwĳ s de macht overneemt en 
werkt aan een nieuwe wereld-
orde. De Volksrepubliek China 
bestond in 2019 honderd jaar. 
De droom van president Xi is: 
China als wereldleider. De Wĳ k 
schetst hoe het machtsspel 
wordt gespeeld, hoe president 
Trump zich laat inpakken door 
Xi en zich een eigenmachtige 
leider toont. Dit boek biedt een 
stuk politieke geschiedenis, infor-

matief en leerzaam. Een grote 
waarschuwing voor autoritaire 
leiders.

Trump. De waarheid achter 
zĳ n ambitie, ego, geld en 
macht. De deª nitieve bio-
graª e. Michael Kranish en 
Marc Fisher. Uitg. Karakter 
Uitgevers B.V. Uithoorn. 2017 
Prĳ s € 23,-

Deze biogra² e van Trump 
schetst een complex beeld van 
de 45e president van de Ver-
enigde Staten. Alle aspecten van 
zĳ n levensverhaal komen aan 
de orde. Het vertelt van zĳ n 
bevoorrechte jeugd in Queens 
tot het winnen van de Ameri-
kaanse presidentsverkiezingen. 
Dit boek helpt om deze onbegrĳ -
pelĳ ke man enigszins te begrĳ -
pen.

Slag in de Javazee. 
1941/1942. Oorlog tussen 
Nederland en Japan. Anne 
Doedens en Liek Mulder.
Uitg. WalburgPers Zutphen. 
2017. Prĳ s € 21,50

Het derde deel van de serie 
Oorlogsdossiers. De Neder-
lands-Japanse oorlog was onder-
deel van de opmars van Japan in 
Zuidoost-Azië. Op 8 december 
1941 verklaarde de Nederlandse 
regering in ballingschap in Lon-
den de oorlog aan Japan. Dit 
boek beschrĳ ft niet alleen de 
twee slagen in de Javazee en het 
Nederlandse optreden, maar 
ook andere relevante gebeurte-
nissen in de korte Nederlands-
Japanse oorlog van december 
1941 - maart 1942. De tekst 
wordt verlevendigd met versla-
gen van deelnemers aan de strĳ d, 
ook van Japanse deelnemers.

boeken

Vervolg van pagina 5
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Zondag 23 februari: om 9.30 
uur Ds. S.H. Torenbeek.
Pastorale hulp: Mocht u die 
nodig hebben, neemt u dan con-
tact op met een van de ouderlin-
gen.
Zieken en allen die pĳ n en ver-
driet hebben, alsmede de eenza-
men, wensen we Gods troost en 
nabĳ heid toe. 
Overweging (uit Toeval bestaat 
niet door Joke Verweerd)
Marcus 4:37, Er stak een hevige 
wind op en de golven beukten 
tegen de boot, zodat die vol 
water kwam te staan.
Storm. Windkracht 12 of hoger. 
Je bent weerloos; wind is een 
kracht die de mens te boven gaat. 
De wereld wordt een chaos. Wat 
vast en zeker leek, wordt opge-
tild en neergesmeten, het valt in 
stukken. Het waait gewoon weg 
alsof het niets betekent, zonder 
gewicht is. Zo kan het ook bĳ  je 
van binnen zĳ n. Je bent je zeker-
heden kwĳ t, je luchtkasteel stort 
in, je draaiboek waait weg en je 
veiligheid is aan Á arden. Je leven is 
in scherven gevallen. Je dreigt te 
zinken. Je komt in een draaikolk 
terecht. Je houdt het niet meer 
tegen; wanhopig hap je naar lucht. 
Blinde paniek maakt zich van je 
meester. Bedenk dan dit: als God 
het water van de zee tot rust kan 
brengen, dan kan Hĳ  ook jouw 
geest kalmeren. Hĳ  hoeft maar te 
zeggen: “Bedaar!” En het wordt 
stil.
Achtergronden en gebruiken
(uit: Christelĳ ke feesten en hun 
betekenis)
Evenals Kerst kent ook Pasen 
een voorbereidingstĳ d. Er zĳ n 
verschillende benamingen voor, al 
naar gelang de kerkelĳ ke achter-
grond van waaruit men spreekt. 
In de rooms-katholieke kerk 
spreekt men van “vastentĳ d” 
of de “veertigdagentĳ d”. In de 
protestantse kerken werd deze 
periode de “lĳ denstĳ d” genoemd, 
tegenwoordig spreekt men in de 
meeste kerken ook van de veer-
tigdagentĳ d. Deze weken, zes in 
getal, hebben vanouds voor de 
gelovigen het karakter van inkeer, 
bezinning op de gebeurtenissen in 
de dagen van het lĳ den en sterven 
van Jezus. In de loop van de kerk-
geschiedenis is het karakter van 
deze bezinningsperiode regelma-
tig gewĳ zigd. De inhoud verschilt 
per land en tĳ dvak. Soms was het 
streng, dan weer veel gematigder. 
In de rooms-katholieke traditie 
werd de vasten vooral geken-
merkt door onthouding. De veer-
tigdagentĳ d begint op aswoens-
dag, dit jaar is dat op 26 februari.
Preekstoel en predikant (info 
PKN)
De preekstoel of kansel is het 
centrum van de protestantse 
kerkruimte. Vaak is er een groot 

Zaterdag 22 februari
‘Van Bach tot Rieu’, 15.00 uur, 
Lemelerveld, WHZ-hal, 
Grensweg 17, € 16 (t/m 12 jaar 
gratis) huetink-royalmusic.nl

Zondag 23 februari
Gospelgroep Living Lord Singers 
in Stap-In-dienst, 10.00 uur, 
Coevorden, PKN-kerk

Zondag 23 februari
Gospeldienst met U2Faces, 19.00 
uur, Den Ham, Gereformeerde 
kerk, Ommerweg 27

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 3, 
gratis (collecte)

Woensdag 26 februari
Avond van lofprĳ zing en 
bemoediging, 20.00 - 21.30 uur 
(inloop 19.30 uur), Diever, 
Kruiskerk, Kruisstraat 1a

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: 
eventsforchrist.nl

Zaterdag 7 maart 
Zingend naar de zondag, 19.30 
uur (start samenzang 19.15 uur), 
Hoogeveen, Hoofdstraatkerk, 
gratis (collecte)

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

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

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

Zaterdag 4 april
‘Met Duo Calyptura het voorjaar 
in’ Jos Maters (orgel en piano) en 
Marlon Valk (saxofoon), 20.00 
uur, Lemelerveld, WHZ-hal, 
Grensweg 17, € 15, huetink-
royalmusic.nl

Zaterdag 18 april
Gebr. De Jong (orgel en 
harmonium), 16.00 uur, Hasselt, 
Ichthuskerk, Kastanjelaan 3

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Game over

De digitale fami-
lie kan alweer 

het dertigjarig bestaan van het 
wereldwĳ de web gaan vieren. 

Boekenkast
Onvoorstelbaar dat er ooit een 
tĳ d was dat je een greep deed 
in de boekenkast om in de rĳ k 
geïllustreerde encyclopedie die 
ene betekenis, 
waarvan je zelf 
het antwoord 
of de oorsprong 
niet wist, op 
te zoeken. Er 
groeit een hele 
nieuwe generatie op, die zich 
van dit beeld geen voorstelling 
kan maken. Nu gaan we gewoon 
even googelen, niet eens meer 
via de logge computer, maar 
met het tabletje op schoot. 

Googelen
Alleen al het woord googe-
len, dat in die kwart eeuw tot 
werkwoord is geworden, is een 
begrip. We zĳ n de afgelopen 
decennia zo onmerkbaar ver-
knoopt geraakt met internet 
en andersoortige communica-
tie middelen, dat we bĳ na niet 
meer weten dat de daarmee 
verbonden woorden automa-
tisch in onze taal terecht zĳ n 
gekomen.

Vasten 
Zelfs het vasten van de kerke-
lĳ ke veertigdagentĳ d heeft er 
een nieuw fenomeen bĳ : niet 
meer bewust eten en drinken 
of de sigaret laten liggen en het 

glaasje wĳ n laten 
staan. Nee, mas-
saal leggen gelovigen 
hun mobieltje, de 
iPhone, de iPad en 
wat dies al meer zĳ , 
in de kast om even 

heel bewust stil te staan bĳ  deze 
periode van het (kerkelĳ ke) jaar.

Uitloggen
Ook de schrĳ ftaal kan er wat 
van. Een regionaal dagblad prĳ st 

vakantiehuisjes aan, waar je tot 
rust komt, waar je even uit kunt 
loggen … De meeste mensen 
begrĳ pen dit nog ook.

Kip
Ook in mĳ n eigen familie groeit 
er nu een hele nieuwe generatie 
op, die zich niet meer voor kan 
stellen hoe enige jaren geleden 
de dingen onder woorden wer-
den gebracht. Zĳ  hebben zich 

de nieuwe taal eigen gemaakt en 
hebben daar een geheel verras-
send beeld bĳ .
Zoals mĳ n jongste achterneefje 
- ja, ja, de tĳ d gaat snel! Bĳ  hem 
thuis hebben ze allerlei levende 
have: vogeltjes, vissen, kippen. 
Op een dag vindt hĳ  een kip stil-
liggend in het hok. Dood. 
Op school vertelt het jochie aan 
de juf over de betre° ende kip: 
“Game over!”

Op 26 februari begint de 
veertigdagentijd. Veel gelo-
vigen vasten in deze periode 
en steeds meer mensen - ook 
ongelovigen -  doen aan digi-
taal vasten. 

Bij hem thuis hebben ze allerlei levende have: vogeltjes, vissen, kippen…

DOOR DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN

MASSAAL LEGGEN GELOVIGEN HUN 
MOBIELTJE, DE I-PHONE EN DE 

I-PAD IN DE KAST OM EVEN BEWUST 
STIL TE STAAN BIJ DEZE PERIODE 

VAN HET (KERKELIJKE) JAAR.

De afgelopen tijd zijn er al 
heel wat publicaties over de 
synode van Dordrecht van 
1618-1619 verschenen. Eer-
der heb ik daar in dit blad 
een overzicht van gegeven. 
Vrij recent verscheen een 
boek dat nog vermelding 
verdient. Dat heeft alles te 
maken met de bijzondere 
aanpak van de auteur, Fred 
van Lieburg. 

Fred van Lieburg is 
als hoogleraar religiegeschiede-
nis werkzaam bĳ  de faculteit der 
geesteswetenschappen aan de 
Vrĳ e Universiteit Amsterdam. 

Dordrecht
In zĳ n nieuwste pennenvrucht 
Synodestad. Dordrecht 1618-
1619 laat hĳ  zien wat er op de 
Europese topconferentie in zĳ n 
woonplaats allemaal wel niet 
gebeurd is. Wat betekende het 
voor de stad om zeven maanden 
lang meer dan honderd politici, 
professoren en predikanten te 
herbergen? Ook nog in een span-

nende tĳ d: midden in de Tachtig-
jarige Oorlog met het katholieke 
Spanje.

Hoofdstukken
De aanduidingen van de hoofd-
stukken geven een goede indruk 
van de inhoud: lange aanloop, 
Dordtse doorbraak, interna-
tionaal calvinisme, logistieke 
uitdaging, synodaal theater, 
gewraakte rechters, commu-
nicatieve ruimte, theologische 
politiek, publieke zuivering, ener-
gieke gevangenen, 
klein universum 
en lange nasleep. 
De hoofdstuk-
ken zĳ n allemaal 
onderverdeeld in 
behapbare para-
grafen, ook steeds aangeduid 
met een trefzeker bĳ voeglĳ k en 
dito zelfstandig naamwoord.

Chronologische opzet en 
thematische benadering
De auteur combineert een chro-
nologische opzet met een the-
matische benadering, waardoor 
men nogal eens in de tĳ d terug-
gaat. Maar dat is niet erg, want 
het boek beslaat een betrekkelĳ k 
korte periode: zeven maanden. 

‘Met de aanloop en de nasleep 
zou je de tĳ dafbakening nog 
tot de jaren 1617-1620 kunnen 
oprekken, maar dan houdt het 
echt wel op.’

Magistraal boek
Ik aarzel niet om Synodestad 
Dordrecht 1618-1619 een magi-

straal boek te 
noemen. Het is 
anders dan alle 
andere publi-
caties over 
de synode en 
haar besluiten 

inzake de leer, de kerkorde en 
de bĳ belvertaling. Hoe komt 
dat? Welnu: Van Lieburg heeft 
onvoorstelbaar veel materi-
aal uit archieven en bibliothe-
ken uit binnen- en buitenland 
opgespoord, waaronder heel 
wat brieven en andere ‘egodo-
cumenten’. Zo krĳ gt men het 
verhaal van de synode van Dor-
drecht werkelĳ k uit de eerste 
hand, niet slechts uit die van de 
o¦  ciële publicaties.

Onderhoudend
De wetenschappelĳ ke statuur 
van Van Lieburg staat borg voor 
het niveau van  Synodestad. 
Dordrecht 1618-1619. Ik voeg er 
meteen aan toe dat de stĳ l van de 
auteur wel heel onderhoudend 
is. Het boek leest echt ‘als een 
roman’. Daar komt nog iets bĳ . 
De uitgave is verluchtigd met veel 
afbeeldingen, waarvan een aantal 
in een kleurenkatern bĳ eenge-
bracht is. Van Lieburg leverde een 
prestatie van formaat!

Fred van Lieburg, Synodestad. Dordrecht 1618-1619; 

368 p.; Uitgeverĳ  Prometheus, Amsterdam; ISBN 

9789044638318; prĳ s: € 24,99.

Magistraal boek van Fred van LieburgMagistraal boek van Fred van Lieburg

Synodestad
Dordrecht

DOOR DR. JAN 

DIRK WASSENAAR, 

HELLENDOORN WAT BETEKENDE HET VOOR 
DORDRECHT OM ZEVEN MAANDEN 

LANG MEER DAN HONDERD POLITICI, 
PROFESSOREN EN PREDIKANTEN TE 

HERBERGEN?

De synode van Dordrecht vond plaats van 1618-1619
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Zondag 23 februari: om 9.30 
uur Ds. S.H. Torenbeek.
Pastorale hulp: Mocht u die 
nodig hebben, neemt u dan con-
tact op met een van de ouderlin-
gen.
Zieken en allen die pĳ n en ver-
driet hebben, alsmede de eenza-
men, wensen we Gods troost en 
nabĳ heid toe. 
Overweging (uit Toeval bestaat 
niet door Joke Verweerd)
Marcus 4:37, Er stak een hevige 
wind op en de golven beukten 
tegen de boot, zodat die vol 
water kwam te staan.
Storm. Windkracht 12 of hoger. 
Je bent weerloos; wind is een 
kracht die de mens te boven gaat. 
De wereld wordt een chaos. Wat 
vast en zeker leek, wordt opge-
tild en neergesmeten, het valt in 
stukken. Het waait gewoon weg 
alsof het niets betekent, zonder 
gewicht is. Zo kan het ook bĳ  je 
van binnen zĳ n. Je bent je zeker-
heden kwĳ t, je luchtkasteel stort 
in, je draaiboek waait weg en je 
veiligheid is aan Á arden. Je leven is 
in scherven gevallen. Je dreigt te 
zinken. Je komt in een draaikolk 
terecht. Je houdt het niet meer 
tegen; wanhopig hap je naar lucht. 
Blinde paniek maakt zich van je 
meester. Bedenk dan dit: als God 
het water van de zee tot rust kan 
brengen, dan kan Hĳ  ook jouw 
geest kalmeren. Hĳ  hoeft maar te 
zeggen: “Bedaar!” En het wordt 
stil.
Achtergronden en gebruiken
(uit: Christelĳ ke feesten en hun 
betekenis)
Evenals Kerst kent ook Pasen 
een voorbereidingstĳ d. Er zĳ n 
verschillende benamingen voor, al 
naar gelang de kerkelĳ ke achter-
grond van waaruit men spreekt. 
In de rooms-katholieke kerk 
spreekt men van “vastentĳ d” 
of de “veertigdagentĳ d”. In de 
protestantse kerken werd deze 
periode de “lĳ denstĳ d” genoemd, 
tegenwoordig spreekt men in de 
meeste kerken ook van de veer-
tigdagentĳ d. Deze weken, zes in 
getal, hebben vanouds voor de 
gelovigen het karakter van inkeer, 
bezinning op de gebeurtenissen in 
de dagen van het lĳ den en sterven 
van Jezus. In de loop van de kerk-
geschiedenis is het karakter van 
deze bezinningsperiode regelma-
tig gewĳ zigd. De inhoud verschilt 
per land en tĳ dvak. Soms was het 
streng, dan weer veel gematigder. 
In de rooms-katholieke traditie 
werd de vasten vooral geken-
merkt door onthouding. De veer-
tigdagentĳ d begint op aswoens-
dag, dit jaar is dat op 26 februari.
Preekstoel en predikant (info 
PKN)
De preekstoel of kansel is het 
centrum van de protestantse 
kerkruimte. Vaak is er een groot 

klankbord boven op-gehangen. 
De kuip van de preekstoel is 
meestal mooi versierd met 
plantmotieven en symbolen. 
Ook werden deugden als “voor-
zichtigheid”, “standvastigheid” 
en “hoop” erop afgebeeld. Een 
enkele keer zĳ n bĳ belverhalen 
het onder-werp van de versie-
ring. De mensen die regelmatig 
op zo’n preekstoel staan worden 
“dominee’ of “predikant” (kansel-
redenaar) genoemd. Twee predi-
kanten aan het woord. Bert van 
der Woude: Predikant-zĳ n zie ik 
als een tĳ dje met mensen oplo-
pen. Ik wil zo goed mogelĳ k delen 
in wat mensen beweegt. Tegelĳ -
kertĳ d besef ik hoe beperkt dat 
is en hoe machteloos ik daarin 
vaak ben. Ik kan niet de last van 
de mensen afnemen. Hun de weg 
wĳ zen kan ik ook niet. Wel kan 
ik hen helpen de weg te vinden 
en zĳ  mĳ . Ik hecht er veel waarde 
aan dat ik vrĳ gesteld ben om tĳ d 
vrĳ  te maken als mensen een 
beroep op me doen. Het mooiste 
vind ik het als ik het idee heb dat 
ik er echt voor mensen kan zĳ n. 
Verder houd ik van de uitleg van 
bĳ belverhalen als ze die als spiegel 
gebruiken om inzicht in zichzelf te 
krĳ gen.
Margreet Limburg-Klokke: Via 
onderwĳ s en lesgeven aan stu-
denten heb ik het “vak” geleerd 
in een nieuwbouwwĳ k in Leiden 
waar steeds een team van studen-
ten werd ingezet voor een stage. 
Het werk is in bepaalde opzichten 
op elke plek hetzelfde: pastoraat, 
het voorgaan in de diensten, het 
begeleiden van groepen, bestuur 
en beleid. Als predikant heb je 
zorg voor mensen vanuit geeste-
lĳ k oogpunt. Ik heb gesprekken 
met mensen op scharniermomen-
ten in hun leven: huwelĳ k, schei-
ding, verlies, ook van werk. In het 
gesprek is altĳ d een onzichtbare 
“Derde” aanwezig, tenminste: zo 
voel ik dat. De mooiste momen-
ten ervaar ik als ik zie dat iemand 
een “doorkĳ kje” heeft. In een 
oude kerk is het bĳ zonder dat er 
al zoveel mensen zĳ n geweest om 
te bidden. “Het” is er al en ik mag 
daarin mee.
De kerk daar zit muziek in
(PKN)
Jetty Podt, dirigente: Ik weet het 
nog, de eerste keer: ik zwaaide 
met mĳ n armen en het koor ging 
zingen. Dat was leuk. Mooier nog 
is dat je met een zingende groep 
mensen iets anders kunt bereiken 
dan wanneer je in je eentje bent. 
Als dirigent moet laten zien waar 
de emoties zitten en welke emo-
ties dat zĳ n. Als je het met taal 
vergelĳ kt kun je zeggen: de diri-
gent geeft aan waar klemtonen, 
komma’s en punten zitten. Musi-
ceren is “zĳ n” in het moment. 
Als je zingt, dirigeert of luistert, 
gebeurt er iets met je. Muziek 
haalt je weg uit het alledaagse. 
Ook al is het mĳ n werk, zingen is 
iets anders dan boontjes doppen. 
Als je met een groep hard werkt 
en eensgezind met hetzelfde 
bezig bent, kunnen momenten 
van ontroering optreden, vooral 
als het helemaal gelĳ k en zuiver 
is, als je echt samen musiceert. 
Ons koor repeteert een paar 
keer per maand. Eén zaterdag in 
de maand zingen we in de kerk bĳ  
de vesperviering, (een vesper is 
een getĳ dengebed dat wortelt in 
de kloostertraditie. Het Latĳ nse 
woord vesper betekent avond). 
We omlĳ sten dan een muziekstuk 

voor koor met bĳ bellezingen en 
liederen die daarbĳ  passen. Na 
de vesper ben ik meestal stil en 
ingetogen. Als het overbrengen 
van muziek en stilte lukt noem ik 
dat genade, heb ik het gevoel, nu 
is het gehaast en gejaag van een 
drukke week afgesloten, nu kan 
de zondag beginnen.

Citaat: God speelt geen rol in mĳ n 
leven, Hĳ  is de Regisseur. (visje)

Namens de Protestantse gemeen-
te Blankenham,
C.A. Appelo-de Ruiter

Zondag 23 februari
Blokzĳ l, Grote kerk, 10.00 uur ds 
D.J.Lagerweĳ  (Zwolle). Organist: 
Arjan Kroes. Collecte: 1e kerk in 
actie -binnenlands diaconaat, 2e 
eigen kerk, 3e verwarming kerk-
gebouwen.
Komende zondag komen we 
samen in de Grote kerk, met als 
voorganger onze oud-predikant 
dominee Dirk Jan Lagerweĳ  en 
dhr Arjan Kroes zal ons bege-
leiden op het orgel. We wen-
sen elkaar een gezegende dienst 
toe! Ook is er zoals gewoonlĳ k 
weer ko¦  edrinken en kunnen we 
elkaar ontmoeten. Kom gerust 
allemaal ,want iedereen is wel-
kom.
Overleden is dhr Jan Stap op 
zondag 9 februari 2020 op de 
leeftĳ d van 73 jaar. Hĳ  woonde 
aan de Kegge 10 Blokzĳ l. We 
leven mee met zĳ n kinderen en 
kleinkinderen en zĳ n familie! Vrĳ -
dag 14 februari was de uitvaart-
dienst in de Grote Kerk. 
Pastoraat
Onze predikant dominee Jelle 
Vonk legt tĳ delĳ k zĳ n werkzaam-
heden in onze gemeente neer om 
gezondheidsreden. De oorzaak 
lĳ kt stress gerelateerd. Langs 
deze weg willen we hem van 
harte beterschap toewensen en 
hopelĳ k de nodige rust te vinden. 
Dhr Ab Steenbergen, Breestraat 
1 Blokzĳ l, is donderdag 13 februa-
ri opgenomen in Isala Meppel met 
een heftige epileptische aanval. 
Hĳ  verblĳ ft op de neurologische 
afdeling 5. Dat het maar spoedig 
beter mag gaan, is onze oprechte 
wens! 
Ook denken we en leven we 
mee met ook anderen, die onder 
behandeling of herstellende zĳ n 
van medische ingrepen. 
Allen heel veel kracht en zegen 
toegewenst! 

Zou gĳ  verstaan, waar Hĳ  u leidt?
Vertrouw Hem waar Hĳ  gaat.
Zĳ n duistere voorzienigheid
verhult zĳ n mild gelaat.
Lied 943: 4

Verjaardag en jubilea: Voor 
jong en oud (en daar tussenin) die 
de komende week jarig zĳ n of een 
jubileum te vieren hebben: van 
harte gefeliciteerd. 

Onze predikant dominee Jelle 
Vonk legt tĳ delĳ k zĳ n werkzaam-
heden in onze gemeente neer 
om gezondheidsreden. De oor-
zaak lĳ kt stress gerelateerd. De 
afgelopen week was Jelle afwe-
zig in verband met een geplande 
vakantie. Na deze week wordt 
verder bekeken hoe hĳ  verder 
kan in deze situatie. We gunnen 
hem een rustperiode en we zul-
len ons best doen om te doen 
wat nodig is voor zĳ n herstel. 
Afgelopen zondag kon gelukkig ds 
H.Torenbeek ons helpen. Activi-
teiten zullen we zoveel mogelĳ k 
proberen door te laten gaan en 
eventueel vervanging regelen. 
Namens de kerkenraad, Karin 
Rozendal, Scriba
Wat gebeurde er de afgelo-
pen week van vóór 16 febru-
ari?
Zondag 16 februari was er dienst 
in de Grote Kerk.
Dinsdag 11 februari was er Cate-
chese in de Waaier.
Woensdag 12 februari was er ² lo-
so² e in de consistorie om 20.00 
uur.
Donderdag 13 februari kwam de 
kerkenraad bĳ een om 20.00 uur 
in de consistorie.
Vrĳ dag 14 februari kwam de 
voorbereidingsgroep doden-
herdenking 04 mei bĳ een in de 
Doopsgezinde kerk.
Vrĳ dag 14 febr. was er de uit-
vaartdienst van dhr Jan Stap in de 
Grote kerk om 14.00u
Diaconiecollecte zondag 16 
februari even nog een keer ver-
meld!
Kerk in Actie: Werelddiaconaat
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 Chris-
tenen samen in 1300 kerken. Ze 
spreken vĳ ftien verschillende 
lokale talen. De meeste kerken 
worden geleid door voorgangers 
zonder opleiding. De Lutherse 
Broederkerk wil de boerenge-
meenschap houvast bieden, in 
materieel én in geestelĳ k opzicht. 
De kerk traint de bevolking in 
duurzame landbouw en stimu-
leert boeren en boerinnen om 
meer met elkaar samen te wer-
ken. Ook kunnen zestig studenten 
ieder jaar theologisch onderwĳ s 
volgen, om opgeleid te worden 
tot goede voorgangers die oog 
hebben voor wat er speelt in 
Noord-Kameroen. In vĳ ftig jaar 
tĳ d zĳ n inmiddels ruim 300 voor-
gangers 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 Gemeentemor-
gen
Beste gemeenteleden en andere 
belangstellenden,
samen met de Jeugdkerk orga-
niseren we op zondagmorgen 1 
maart een gemeentemorgen. Na 
de kerkdienst gaan we met elkaar 
in gesprek over de onderwerpen 
die spelen in onze gemeente. Er is 
ruimte voor persoonlĳ ke gesprek-
ken en gezelligheid. Het program-
ma wordt zo opgesteld dat ieder-
een kan deelnemen, 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
Oude sto¬ en gezocht voor 
KinderKerk project
Voor het veertigdagenproject zĳ n 
we op zoek naar (oude) lappen 
stof. Denk aan truien, overhemd, 
gordĳ nen, lakens enz. Alle kleu-
ren zĳ n welkom. Ook voor de 
decoratie zĳ n we op zoek naar 
kleinere sto° en zoals (spĳ ker)
broeken, maar ook knopen e.d. Je 
kan de sto° en achter in de kerk 
plaatsen in een wasmand. Je kan 
de sto° en t/m 1 maart inleveren. 
Alvast heel erg bedankt! Groeten, 
Patrisja en Tine
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 leiding komen dan 
voor het slotlied 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 diensten, zoals 
dopen, advent en 40-dagentĳ d 
periode, Palmpasen, Pasen, Pink-
steren en Kerst loopt het anders. 
Alle kinderen starten dan eerst 
in dienst en gaan dan gezamen-
lĳ k met de leiding naar de Kin-
derKerk. Alle kinderen komen 
dan voor het slotlied terug in de 
dienst.
Bezoekdienst, jarig op 13 
februari mw A van der Linde-
Timmerman, 76 jaar, Duinweg 
3, Blokzĳ l en eveneens op 13 
februari mw G. E. Koning-Panjer, 
76 jaar, Schoolstraat 13 Scheer-
wolde, op 15 februari dhr J. Doe-
ven, 88 jaar, Bo° ersweidje 22 
Blokzĳ 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 
² jne verjaardag gewenst.
Jubilea: Wĳ  feliciteren van 
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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

streng, dan weer veel gematigder. 
In de rooms-katholieke traditie 
werd de vasten vooral geken-
merkt door onthouding. De veer-
tigdagentĳ d begint op aswoens-
dag, dit jaar is dat op 26 februari.
Preekstoel en predikant
PKN)
De preekstoel of kansel is het 
centrum van de protestantse 
kerkruimte. Vaak is er een groot 
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harte: Op 20 febr. het echtpaar 
M.Koopmans-Koning, Dominees-
wal 2, Blokzĳ l met hun 45 jarig 
jubileum.
Dat je de weg mag gaan, die je goed 
doet, dat je opstaat wanneer je valt
dat je mens mag worden in God’s 
ogen en in die van anderen
Weet dat de aarde je draagt, dat 
je gaat in het Licht en de wind je 
omgeeft
Dat je de vruchten van je leven
proeft en je weg gaat in vrede. 
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 zondere 
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 23 februari gaat 
onze eigen predikant ds. A.C.J. 
van Waard - Pieterse voor. De 
organist is de heer T. Hoen en de 
heer J. Bouwmeester is de dienst-
doende ouderling. De uitgangscol-
lecte is bestemd voor het onder-
houd van de kerk. Tĳ dens de 
dienst zal er oppas aanwezig zĳ n 
voor de kleintjes. Kerkvervoer: 
Hans Spitzen, tel. 360322.
Aswoensdag 26 februari 
De naam Aswoensdag komt oor-
spronkelĳ k voort uit de Rooms-
Katholieke kerk. Het is traditie 
dat de parochianen gedroogde 
takjes Buxus (die zĳ  ontvingen 
op Palmpasen een jaar eerder) 
meenemen naar de bĳ eenkomst. 
De gelovigen zingen dan liederen, 
luisteren naar een preek en bid-
den. Tĳ dens de dienst worden 
de takjes verbrand en krĳ gen alle 
aanwezigen een askruisje op hun 
voorhoofd getekend. Aswoensdag 
valt meteen na de carnaval. Het is 
als het ware de ‘kater’ na dat vro-
lĳ ke eet- drink- en verkleedfeest. 
Het askruisje heeft een rĳ ke en 
complexe symboliek. Aswoens-
dag staat in het teken van boete. 
Je betoont spĳ t over je fouten 
en verklaart dat je een beperkt 
mens bent, maar dat je bĳ  Jezus 
wil horen en het anders wil doen. 
Vandaar die as: uiteindelĳ k zĳ n 
alle mensen stof. Aswoensdag is 
een katholieke feestdag, die ook 
andere christenen tegenwoor-
dig soms vieren. Het valt op de 
woensdag precies 46 dagen voor 
Paaszondag. Deze hele periode 
heet de Veertigdagentĳ d. Door 
het askruisje op uw hoofd laat u 
zien een volgeling van Jezus te zĳ n 

en maakt u de keuze u ( opnieuw) 
op Gods Koninkrĳ k te richten. 
In Mattheus 6: vers 1- 6 en vers 
16-21 houdt Jezus ons een scher-
pe spiegel voor: “voor wie staat u 
op?” of anders gezegd, waar gaat 
uw hart naar uit?
Waar gaat uw hart naar uit?
In het verborgene van ons hart 
spelen zich veel zaken af. We voe-
len, hopen, geloven veel van bin-
nen, niet alles hoeft naar buiten 
te komen. De Veertigdagentĳ d 
begint bĳ  de liturgische bloem-
schikking met een hart. Sym-
bool voor de liefde. En oproep 
om je te laten raken, om vanuit 
je geloof stil te staan bĳ  alle lĳ -
den in de wereld. Mededogen 
en liefde groeien hier het beste. 
En je hoeft er niet mee te koop 
te lopen, laat je niet voorstaan 
op goede daden, maar doe soms 
ook dingen van binnen, door 
een vriendelĳ k woord, aandacht, 
liefde...
Gift
De kerkrentmeesters ontvingen 
een gift van € 300.-. De gever/
geefster wordt hartelĳ k bedankt!

Als bron van mĳ n leven 
Waar twee of drie in uw naam
geloof delen,
hoop koesteren,
liefde schenken,
elkaar de hand toe steken,
elkaars zwakte dragen,
elkaar levenskracht geven,
daar bent U in hun midden
als bron van leven.

Met maar twee of drie durft U het 
aan
een nieuw begin te maken,
een andere weg te wĳ zen,
de toekomst te openen
voor het gedeelde brood,
voor het levende water,
voor de klare wĳ n.
Zo verandert U eenlingen
in een volk dat samengaat.

Geef dat ik met die twee of drie
mĳ  op weg durf te begeven,
mĳ  van harte wil inzetten,
mĳ  persoonlĳ k geroepen weet
uit honger naar recht en vrede,
om waarheid te doen en te spreken.
Wil zo tastbaar aanwezig zĳ n
als bron van mĳ n leven.

Alfred C. Bronswĳ k

Een hartelĳ ke groet van Marjolein 
Petter en voor U allen een geze-
gende week.

De bloemen uit de dienst van 
16 februari zĳ n naar mevr. Wilma 
Weĳ s - v. Vels 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 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. Zondag 
15 maart is de derde zondag van 
de 40 dagentĳ d. In deze dienst zal 
mevr. L. Brugmans uit Nunspeet 
voorgaan.
Het verhaal van drie bomen, 
drie dromen
In de Protestantse kerk te Kuinre 
wordt een dienst gehouden over 
drie bomen die dromen over de 
toekomst. Over wat ze later als 
ze grote bomen zĳ n, willen wor-
den. Wilt u weten of hun dromen 
uitkomen, wees er dan bĳ  op:     
23 febr. 2020, aanvang 10.00 uur. 
Het verhaal wordt afgewisseld 
met liederen van het koor Jubilee, 
o.l.v. Henk Boeve. U wordt allen 
van harte uitgenodigd! Na deze 
dienst bent u van harte uitgeno-
digd 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 woens-
dagen van Bid- en Dankdag. In 
de zondagse eredienst daarop-
volgend hopen we hierbĳ  stil te 
staan.

Als kerkenraad willen wĳ  u vragen 
als er ziekte is of behoefte aan 
een gesprek contact op te nemen 
met de scriba of de ouderling. Wĳ  
zĳ n graag op de hoogte.

Met een vriendelĳ ke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.

Zondag 23 februari
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: mevr. L. Brugmans
Organist: Marjo Withaar
Ophaaldienst: dhr. P.H. van Buiten
Bloemendienst: fam. H. Wubs
Deurcollecte: Diaconaat
Uitgangscollecte binnenlands 
diaconaat
Volgens schattingen leven er in 
Nederland 30.000 migranten 
zonder verblĳ fsvergunning. Velen 
zĳ n arbeidsmigranten. Anderen 
hebben asiel aangevraagd en geen 
verblĳ fsvergunning gekregen, 
maar verlaten Nederland niet, 
bĳ voorbeeld omdat het land van 
herkomst hen niet meer accep-
teert. Wie ongedocumenteerd in 
Nederland leeft, heeft maar wei-
nig rechten. Bovendien is er altĳ d 

de angst om opgepakt en uitgezet 
te worden. Kerk in Actie onder-
steunt kerkelĳ ke initiatieven, zoals 
het Wereldhuis in Amsterdam en 
Den Haag, de Pauluskerk in Rot-
terdam en Villa Vrede in Utrecht 
die ongedocumenteerden helpen 
met informatie, advies en scho-
ling.
Doopdienst 1 maart
Op deze zondag zal de doop 
bediend worden aan Fenna Fokie, 
dochter van Martĳ n en Savannah 
ten Wolde, en zusje van Sarissa. 
Deze dienst valt samen met de 
kinderdienst op de eerste zondag 
van de maand en we hopen dat 
meerdere ouders met hun kin-
deren de weg naar de kerk zullen 
vinden op deze doopzondag.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 
afgelopen zondag zĳ n met een 
hartelĳ ke groet en een bemoe-
diging gebracht bĳ  diaken 
dhr.G.Dolstra, Het Schild en met 
een hartelĳ ke felicitatie bĳ  mevr. 
G. Snĳ der-Kappe, Vredenburg, 
die deze week haar 94e verjaar-
dag mocht vieren.
Wĳ  leven mee
Als u iets te melden heeft of door 
te geven betre° ende pastoraat, 
neem dan gerust contact op met 
één van de ouderlingen of met de 
predikant. Het leven van mensen 
is vaak een weg van op en neer. 
Zo ook in onze gemeente. Som-
mige mensen hebben veel zorg 
nodig. Er zĳ n ook mensen voor 
wie de toekomst onzeker is of die 
wachten op spannende behande-
lingen 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 contac-
ten met gemeenteleden onder-
houden. Indien u behoefte hebt 
aan pastoraal contact of een 
gesprek, kunt u altĳ d direct con-
tact opnemen met de predikant 
of ouderling.

Ontmoeten
Ontmoeten is de stap durven zet-
ten,
Je ware gezicht durven tonen,
Je vrees en je onzekerheid opzĳ  
schuiven
En je vertrouwen aan iemand schen-
ken,
Weten dat je geborgen bent.
Ontmoeten is niet veel vragen stel-
len,
aandringen of uitpluizen,
beslag leggen of veroordelen.
Ontmoeten is nooit ‘moeten’
Het is aanvoelen, luisteren, stil wor-
den.
Ontmoeten geeft nieuwe horizonten 
aan je leven.
Je moet voortaan je kleinheid, je 
onmacht,
Niet meer verbergen,
Je moet ze niet langer alleen dragen,
Er is iemand bĳ  wie je altĳ d terecht 
kunt.
Van: Coen Wessel 

Met vriendelĳ ke groeten, ds. Eric 
van Veen

23 februari om 10:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. W. Bakker voor te 
gaan. De organist is mw. C. van 
den Berg. Collectes: confessi-
onele vereniging (studiefonds), 
instandhouding van de eredienst, 
energiekosten. De autodienst 
wordt verzorgd door dhr. W. 
Groothuis, telefoon 0613066128. 
Er is een kindernevendienst voor 
de kinderen van groep 1,2 en 3, 
dit wordt verzorgd door Rosan-
nie en Ninah Heetebrĳ . Er is een 
kindernevendienst voor de kinde-
ren van groep 4,5 en 6, dit wordt 
verzorgd door Fam. Rottier en 
Jonathan Wolters.
23 februari om 14:30 uur in 
de Kapel, in deze gezamenlĳ ke 
dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor 
te gaan. De organist is mevr. C. 
van den Berg. Collectes: dia-
conieconfessionele vereniging 
(studiefonds), instandhouding 
van de eredienst, energiekosten. 
De autodienst wordt verzorgd 
door dhr. W. Groothuis, telefoon 
0613066128.
Agenda
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, Vesper, 
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.
4 maart om 19:15 uur, Vesper, 
Grote Kerk.
5 maart om 15:00 uur, Contact-
middag oudere gemeenteleden, 
Kapel.
7 maart om 09:00 uur, Stilte-
wandeling 40 dagentĳ d, vanaf de 
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Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

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

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

Scriba: Dhr. H. 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
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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

 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
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Burght.
Giften
De Diaconie ontving via H. Lok 
€10.00 voor Zorgmaatje en via 
Janny Bonthuis €5.00 voor het 
Bloemenfonds. Het College van 
Kerkrentmeesters ontving via 
K. Boes €10.00 voor de Kerk en 
via H. Lok €13.50 voor de Grote 
Kerk en €13.50 voor de Kapel. 
Hartelĳ k dank voor deze giften.
Bloemengroet
Er zĳ n in de afgelopen week, 
als teken van medeleven en als 
groet van de gemeente, bloe-
men gebracht bĳ  dhr. Schurink, 
Marjolein 355, bĳ  dhr. van Dalen, 
Bergkampen 15a, bĳ  mw. Dek-
ker - Heite, Zeekampen 22, en bĳ  
mw. Mooiweer - Dunning, Achter 
de Hare 2A.
Bĳ  de middagdienst van zon-
dag 1 maart in de Kapel.
Tĳ dens de middagdienst van zon-
dag 1 maart willen we nader op 
vragen aangaande het kwaad in 
de wereld ingaan. Naast de bĳ bel 
zullen we ook vraag en antwoord 
28 van de Gewone catechis-
mus beluisteren: `Waar komt 
het kwaad vandaan, als God de 
wereld toch goed gemaakt heeft?’
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 Vollen-
hove 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 reis-
genoot, een wandelmaatje. We 
mogen stappen zetten ook naar 
de ander, naar elkaar luisteren, 
elkaar bemoedigen, 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 medi-
tatie 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, 
behalve op 21 maart. Dan wordt 
er gestart vanaf de molen in Sint 
Jansklooster. Zaterdag: 29 febru-
ari, 7 maart, 14 maart, 21 maart, 
28 maart en 4 april.
Collectebonnen
Op maandagavond 2 maart, is er 
van 19.00-20.00 uur weer gele-
genheid voor het kopen van col-
lectebonnen in Tilvoorde
Nieuwe kinderbĳ bels en kin-
derbĳ belverhalen
Bĳ  het NBG verscheen “Baby-Bĳ -
bel nieuwe verhalen” van Corien 
Oranje en de Voorleesbĳ bel, 
zomaar enkele voorbeelden van 
prachtige nieuwe uitgaven voor 
uw kind of kleinkind. Een boek 
met veel uitleg is “Beleef de Bĳ -
bel, bĳ bels handboek voor jou”. 
Nog veel meer te kiezen is er in 
de Lees en luister special Kin-
derbĳ bels. U kunt uitzoeken en 
voorlichting vragen in de kraam 
van Stichting Ankerboeken op de 

wekelĳ kse markt in Vollenhove.
Nieuws van What’s Up 
Teens
Vrĳ dag 7 februari 2020 deden we 
met 23 tieners van What`s Up 
mee aan Sirkelslag. Aan Sirkel-
slag doen meer dan 300 tiener-
groepen uit Nederland en België 
mee. Dit jaar stond het verhaal 
van Jona centraal, die voor God 
de mensen om zich heen moest 
vertellen over het geloof. Tĳ dens 
een live uitzending via inter-
net werd het verhaal uitgelegd 
en kregen we te horen welke 
opdrachten hierbĳ  hoorden. De 
taak die Jona van God kreeg was 
niet altĳ d makkelĳ k en dat waren 
de opdrachten ook niet. Soms 
moesten we puzzels of rebussen 
oplossen en bĳ  andere opdrach-
ten moesten we juist iets doen. 
Bĳ voorbeeld onze weg vinden 
door een doolhof, of geblind-
doekt in een lange rĳ  verschillen-
de voorwerpen opzoeken. Nieuw 
dit jaar was de belopdracht met 
een ander team ergens uit het 
land, om samen een opdracht 
uit te voeren. Bĳ  alle opdrachten 
waren punten te verdienen om zo 
te bepalen wie de winnaar is. We 
zĳ n trots op onze positie in de 
middenmoot, want meedoen blĳ ft 
belangrĳ ker dan winnen. Ook 
deze grote activiteit die we met 
alle tieners groepen tegelĳ k doen 
was weer een geslaagd en gezellig 
succes. We verheugen ons alweer 
op de volgende activiteit; Expe-
riment X op 27 maart, en kĳ ken 
ook al uit naar de Paaschallenge.

Overlĳ den
Op vrĳ dag 7 februari is inde leef-
tĳ d van 60 jaar overleden Joop 
Zweistra. De dankdienst voor 
het leven van Joop werd gehou-
den op woensdag 12 februari 
om 11.00 uur in de Grote Kerk. 
Tĳ dens deze dienst sprak Gesina 
een in memoriam uit, waarvan ik 
een deel overneem:
‘Joop Zweistra, geboren op 31 
oktober 1959 in de Leeuwte te 
Sint Jansklooster. Het gezin ver-
huisde later naar de Kloosterweg 
en daar groeide Joop verder op 
met 1 grote zus en 3 broers in 
een liefdevol gezin. Na de lagere 
school startte Joop eerst op de 
MAVO, maar Joop was meer een 
doener dus stapte over naar de 
LTS en later de richting voor het 
banketbakkers vak.
Op 15 juni 1984 trouwden we, 
kreeg ik een baan in Emmeloord 
en gingen we wonen in Mark-
nesse. Destĳ ds verplichtte de 
post zĳ n medewerkers nog om in 
de polder te wonen. We hebben 
mooie jaren in Marknesse gehad. 
Toch bleef het oude land trekken 
en wilden we liever een huis in 
Veno kopen; de regels bĳ  de post 
waren ondertussen versoepeld 
dus verhuisden we in 1990 naar 
de Visschersstraat. Daar werd in 
1992 Elsemiek geboren en in 1995 

Arno.
Doordat Joop ’s morgens al vroeg 
moest werken was hĳ  ’s middags 
vaak bĳ tĳ ds thuis en kon hĳ  de 
oppas aÁ ossen op de dagen dat 
ik moest werken én heeft hĳ  veel 
van het opgroeien van de kinde-
ren meegemaakt. Als gezin gingen 
we regelmatig een dagje op stap, 
weekendjes uit, een aantal keren 
op wintersport en alle zomerva-
kanties 3 weken met de caravan 
erop uit. De kinderen zeggen nu 
nog dikwĳ ls: jullie sleepten ons 
overal naar toe! Mooie herinne-
ringen!
In april vorig jaar vierden we 
Joop’s 40 jarig jubileum bĳ  de 
post. Er waren momenten dat we 
bang waren voor ontslag want 
in die 40 jaar waren er héél wat 
reorganisaties. Het jubileum heb-
ben we dan ook groots gevierd én 
dankbaar voor baanbehoud. Naar 
het generatiepact, een regeling 
voor 60 plussers, zag Joop erg uit: 
2 dagen minder werken en om 
de zaterdag vrĳ . “Hè, hè wat een 
mooi rooster zo!” Helaas heeft 
hĳ  hier maar 2 weken van mogen 
pro² teren…
Eind oktober kreeg Joop diverse 
klachten en op 25 november 
belandde hĳ  in het ziekenhuis 
waar we gelĳ k na de CT scan te 
horen kregen dat er een grote 
tumor te zien was in zĳ n hoofd. 
’s Avonds wisten we dat deze 
kwaadaardig was en de volgende 
dag hoorden we dat het de ergste 
vorm van hersentumor was en 
níet te genezen.
Op zondag 26 januari kwam Joop 
nog een dagje naar Veno. Met 
ons gezin hebben we toen nog 
waardevolle momenten gehad. 
Helaas ging Joop de week erop 
erg achteruit en moesten we op 7 
februari afscheid van hem nemen.’ 
Tĳ dens de dankdienst voor Joops 
leven lazen we enkele verzen van 
Prediker 9 en Johannes 14. Het 
leven is een geschenk van God. 
In goede dagen mogen we daar-
van genieten en in kwade dagen 
mogen we onszelf vol vertrouwen 
in Gods handen leggen. Daarin 
ligt de kern van geloof: in leven en 
in sterven behoren we Christus 
toe!

Met een hartelĳ ke groet,
Dick Wolters

Meeleven met
Dhr. H. van der Linde, Kloos-
terweg 33 in Sint Jansklooster, 
verblĳ ft in het Isalaziekenhuis in 
Zwolle. Gister was ik op bezoek 
bĳ  dhr. Henk van der Linde. 
Hĳ  ligt nu drie maanden in het 
ziekenhuis. Wat moeilĳ k voor 
iemand die het niet gewend is 
om stil te zitten. Henk heeft me 
gevraagd u allen te groeten; heel 
dankbaar is hĳ  voor alle kaarten 
en bemoedigende berichten. We 
bidden hem en allen die hem lief 
zĳ n, de zieken thuis, Gods nabĳ -
heid toe. Kaarten of brieven wor-
den op prĳ s gesteld!
Catechese en de Boze

De afgelopen weken vroegen de 
catechisanten me om nader in te 
gaan op de satan, de duivel, de 
Boze. Waar komt het kwaad van-
daan? Wat zĳ n satanisten? Waar 
komt de stem vandaan die ons 
van de Weg lokt? Komt die uit 
ons binnenste? Het zĳ n vragen 
die je niet in een vloek en een 
zucht af kunt doen. Tĳ dens de 
middagdienst van zondag 1 maart 
willen we nader op deze vragen 
ingaan. Naast de bĳ bel zullen we 
ook vraag en antwoord 28 van 
de Gewone catechismus beluis-
teren: `Waar komt het kwaad 
vandaan, als God de wereld toch 
goed gemaakt heeft?’ William 
Shakespeare zegt: `De duivel zelf 
beroept zich op de Schrift. Een 
boze ziel die heilige woorden aan-
haalt, het is als een schurk met 
glimlachend gelaat; een mooie 
appel, in het hart verrot: O, vals-
heid ze is zo schoon van uiterlĳ k!’

Ten slotte,
Ontvangt allen een vriendelĳ ke 
groet vanuit de pastorie aan de 
Leeuwte, ds. H.J.H. Pap

Diensten 23 februari
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voor-
ganger: prop. D. Maasen van den 
Brink, Kampen.
Wanneperveen 09.30 uur – Voor-
ganger: ds. J. Stap, Kolderveen.
Diensten 1 maart
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld.
Wanneperveen 09.30 uur – Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld.
In beide diensten is er een extra 
collecte voor de energiekosten.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen
23-2 fam. S. Smit en fam. H. 
Veninga.
01-3 fam. J. Zomer en mw. A. de 
Vries-Stoter.
Bloemen BS
De bloemen uit de jeugddienst 
van zondag 16 februari werden 
bestemd voor Tessa Fĳ n, in ver-
band met een ziekenhuisopname, 
en voor mw. G. Klaver-de Jonge. 
Zĳ  vierde haar verjaardag.
In Wanneperveen werden de 
bloemen gebracht naar mw. R. 
Rodermond-Doornbos, zĳ  was 
jarig, en ter bemoediging naar 
Margriet Slot.
Verantwoording
De collecte voor de energiekos-
ten van vorige week in BS heeft 
€75,05 opgebracht. 
Vorige week is een gift ontvangen 
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dood kom ik tot 
leven
‘Door je te bezinnen op je eigen 
dood, krĳ g je meer oog voor de 
kostbaarheid van je leven. Onder-
huids heeft het doodgaan invloed 
op ons leven. Door die invloed 
op te sporen, leer je beter om 
te gaan met het einde en met 
de weg daar heen. Eens begon 
je leven, eens zal het eindigen. 
Daar tussenin ligt je geschiedenis. 
Die te verstaan brengt rust en 
maakt het sterven minder moei-
lĳ k. Denk na, als het kan samen 
met je dierbaren, wat je wensen 
zĳ n rondom afscheid en uitvaart. 
Stel jezelf de vraag: wat verwacht 
ik na de dood?’ Deze onderwer-
pen kunnen aan de orde komen 
tĳ dens deze gespreksgroep, die 
bestaat uit twee middagen. Het 
gelĳ knamige boek van Piet Schel-
ling nodigt mensen uit om zelf na 
te denken over het levenseinde. 
Informatie: ds. N.E. Veldman-Pot-
ters, tel. 06 18761366 

Dinsdag 25 februari en 10 maart, 14.30 - 16.00 uur, 
Assen, De Bron, Einthovenstraat 28 

Mediteren in 
Dronten
In Dronten is het een begrip 
geworden: de maandelĳ kse medi-
tatiebĳ eenkomst. In de chris-
telĳ ke traditie neemt meditatie 
een belangrĳ ke plaats in. Een 
aantal jaren geleden heeft de 
Protestantse Kerk Nederland via 
‘Vacare’, platform voor medita-
tief leven, meer bekendheid en 
aandacht gegeven aan meditatie. 
Vacare betekent: leeg zĳ n. En 
dat geeft ruimte voor de ziel, op 
adem komen in een stille omge-
ving, los van de hectiek van het 
dagelĳ ks leven. Alleen of met 
anderen in een daartoe passende 
ruimte. De meditaties worden 
begeleid door Miriam Schraa. Zĳ  
leidt de meditaties in en geeft 
een korte toelichting op de medi-
tatievorm die die avond wordt 
gebruikt. Om 19.30 uur begint 
men in De Ark met een kopje 
ko¦  e/thee. Tip: draag warme 
kleding en neem warme sokken 
mee. Aanmelden: joke.bonsink@
solcon.nl of Els van Rĳ nswou, tel. 
0321-318886

Donderdag 27 februari, 20.00 - 21.30 uur, Dronten, Kerk-
centrum De Ark, De Oost 54, vrĳ willige bĳ drage

Leerhuis met Jacques 
van Ruiten
In Assen functioneert al vele jaren 
het Oecumenisch Leerhuis. Dit 
keer komt men bĳ een onder lei-
ding van Jacques van Ruiten. Deze 
avond zal het gaan over zĳ n boek 
‘Zwervende teksten van Qum-
ran tot Qur’an’. Meer informatie: 
leerhuisassen@outlook.com

Donderdag 5 maart, 19.45 – 22.00 uur, Assen, Opstan-
dingskerk, Wilgenbeemd 2, € 7,50

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

 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.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

Lees verder op pagina 14
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via Jeanine Heutink van €5 voor 
kindernevendienst en €10 voor 
de bloemenpot.
Verkiezingen
Belt-Schutsloot
Vanuit de gemeente zĳ n voorge-
dragen en door de kerkenraad 
verkozen: 
- in de vacature ouderling 
kerkrentmeester: Jacob van de 
Belt.
- in de vacatures ouderling: Bean-
ca Stam en Klaas Korthoef.
Komende zondag horen wĳ  of zĳ  
het ambt kunnen aanvaarden.
Wanneperveen
De heer H. de Grooth heeft de 
kerkenraad laten weten het ambt 
van ouderling kerkrentmeester 
niet te aanvaarden.
De kerkenraad vraagt u daarom 
dringend weer aanbevelingen in 
te dienen van doop- of belĳ dende 
leden die naar uw mening voor 
verkiezing in het ambt van ouder-
ling kerkrentmeester in aanmer-
king komen.
Een aanbeveling mag worden 
gedaan door doop- en belĳ dende 
leden van 16 jaar en ouder, schrifte-
lĳ k, voorzien van naam en handte-
kening. U kunt aanbevelingen indie-
nen t/m dinsdag 25 februari a.s.
Vanuit de gemeente
Vorige week dinsdag werd Mar-
griet Slot geopereerd in Zwolle. 
Gelukkig verliep de operatie goed 
en mocht zĳ  een dag later weer 
terug naar huis. Zo’n ingreep is 
spannend en het wachten op de 
uitslagen naderhand ook. Geluk-
kig mogen we onszelf en onze 
gezondheid in de handen leggen 
van onze Hemelse Vader en zien 
we met vertrouwen de toekomst 
tegemoet.
Vanuit de Pastorie
Twee weken geleden reed ik een 
stukje in de auto van een kennis. 
Mĳ  viel meteen op dat de kop-
peling moeilĳ k te bedienen was 
waardoor ook het schakelen niet 
altĳ d vlekkeloos verliep. Hoog 
tĳ d voor actie, waarschĳ nlĳ k 
een nieuwe koppeling. Toen ik 
mĳ n waarneming vertelde bĳ  het 
terugbrengen van de auto werd 
dat wel herkend maar er was nog 
geen actie op gezet. Blĳ kbaar wen 
je er aan als iets langzamerhand 
steeds minder goed gaat functio-
neren. Je past je een beetje aan, 
je accepteert wat extra onge-
mak. Dat lĳ kt gemakkelĳ ker dan 
het probleem aanpakken bĳ  de 
oorzaak. Dat doen mensen niet 
alleen met auto’s of andere spul-
len maar soms met gezondheid 
of met andere problemen. Lang-
zaam groeien soms de klachten 
of het ongemak en in plaats van 
adequaat ingrĳ pen schuiven we 
het probleem vooruit en probe-
ren door te gaan zolang het gaat. 
Dat zorgt er vaak voor dat de 
uiteindelĳ ke schade of kosten veel 
hoger zĳ n dan nodig was geweest. 
Dat lĳ kt wel op wat we bedoelen 
met ‘een doekje voor het bloe-
den’ of ‘ergens doekjes om win-
den’. Beide uitspraken laten iets 
zien van een ‘lapmiddel’ dat geen 
oplossing is. Dat zouden we niet 
moeten doen. Bĳ  een auto niet, 
maar zeker niet bĳ  onze gezond-
heid, persoonlĳ ke of geloofspro-
blemen. Die zĳ n te belangrĳ k om 
er ‘doekjes om te winden’. Die 
vragen om een eerlĳ ke beoorde-
ling en een gezonde aanpak.
Dus, als je merkt dat iets niet 
meer zo goed gaat als zou kun-

nen, blĳ f er dan niet mee door 
sukkelen, maar doe er wat aan en 
vraag waar nodig hulp.

Hartelĳ ke groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 23 februari 
Dienst in Blesdĳ ke 9.30 uur: In 
deze dienst gaat onze eigen pre-
dikant Gerrit van den Dool voor. 
Ouderling van dienst is Henry 
Bos en het orgel wordt bespeeld 
door Menno van der Vinne. De 
uitgangscollecte is voor het plaat-
selĳ k kerkenwerk. De ontvangst 
is door David Raggers en de bloe-
men worden bezorgd door Cor 
Sĳ besma. Deze week is er vanuit 
Blesdĳ ke geen opname van de 
dienst. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Cor Sĳ besma 
(0521-588093). Het lied voor de 
dienst is lied 285.
Opbrengst collecten vorige 
week. Diaconie: €24,40 Kerkrent-
meesters: €35,25 en de deurcol-

lecte voor het plaatselĳ k jeugdwerk 
€35,95 . De opbrengst van het 
bandrecorder busje bedroeg het 
mooie bedrag van €87,80. Allen 
hartelĳ k dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zĳ n als 
groet en bemoediging gegaan naar 
de heer Willem Strampel aan de 
Prins Frederikstraat.
Verjaardagen en huwelĳ ks-
jubilea. Op 27 februari hoopt 
mevrouw H. Piek-Grooters, 
Steenwĳ kerweg 105 De Blesse 
haar 92ste verjaardag te vieren en 
op 28 februari hoopt mevrouw 
G. Raggers-Gaal, Joh. Boger-
mansstraat 303 in Steenwĳ k 
haar 89ste verjaardag te vieren. 
Namens de gemeente willen wĳ  
beide gemeenteleden van harte 
feliciteren en een gezegend nieuw 
levensjaar toewensen.
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: - Wanneer inheemse Colom-
bianen christen worden, ziet de 
lokale stam dat als verraad. Chris-
tenen worden onder druk gezet 
om terug te keren naar oude 
gebruiken, buitengesloten of met 
de dood bedreigd. 
Wilt u bidden voor kerkleiders 
en voorgangers in Colombia die 
ondanks bedreigingen het evangelie 
delen? Bid om zegen op hun werk.
Kopĳ  GZ. De kopĳ  voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlĳ k zondag 23 
februari 12.00 uur bĳ  de scriba. 
Het kan natuurlĳ k ook via kerk.
willemsoord.nl

De stilte is uw huis
U woont niet in de storm, o Heer,
maar in een zacht geruis.
Wie zwĳ gt en luistert hoort steeds 
meer:
De stilte in Uw huis.

Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze ® uistert voor wat komen gaat
en wie U voor mĳ  bent.

Ik zoek de stilte, zoek de rust
die ruimte maakt in mĳ .
Ik adem op, ik ben gerust
en voel U heel dicht bĳ 
(Van: Erik Idema)

Namens de kerkenraad een har-
telĳ ke groet, Henry Bos ouder-
ling-scriba
Van de predikant
Zondag komen we bĳ een in het 
‘Karkien’ te Blesdĳ ke. Goed om 
zo samen met de hele gemeente 
gestalte te geven aan onze geza-
menlĳ ke geschiedenis! We ver-
volgen de lezingen uit de Berg-
rede: Mattheüs 5: 38-48. Met 
bevrĳ dend-weerbarstige woorden 
spreekt Jezus over hoe om te 
gaan met hen met wie we het 
moeilĳ k hebben - of zĳ  met ons. 
We worden in zĳ n opdracht zelfs 
hen lief te hebben, die ons vĳ -
andig gezind zĳ n, uitgedaagd om 
‘volmaakt’ te zĳ n. Wat kunnen we 
daarmee vandaag?
Na deze dienst hoop ik voor te 
gaan in LindeStede te Wolvega.

Aanstaande dinsdag 25 febru-
ari gaat de zanggroep voor de 
Paasdienst van start, in de kerk. 

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 •
 aan uw collega’s •
 gewoon overal •BESTEL

NU!
maandbladreveil.nl

vanaf 10 exemplaren

€0,50 p/st
excl. verzending
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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

berichten Het Zondagsblad

Getijdenmaaltijd en – 
gebed in klooster
Klooster Nieuw Sion is en blĳ ft 
een plek waar mensen dichter bĳ  
God, bĳ  zichzelf, bĳ  de medemens 
en bĳ  de natuur kunnen komen. 
Nieuw Sion kent het getĳ de-
gebed in de avond (18.00 uur). 
Aansluitend is de getĳ denmaal-
tĳ d. Eenvoudig eten, gemaakt van 
producten voornamelĳ k uit de 
eigen moestuin. Het doel van de 
getĳ denmaaltĳ d: mensen verbin-
den, lokale voeding en zelfvoor-
zienendheid onder de aandacht 
brengen en spiritualiteit rondom 
maaltĳ den delen. Aanmelden via: 
nieuwsion.nl/events/getĳ denmaaltĳ d

Vrĳ dag 28 februari, 18.00 - 20.00 uur, Diepenveen, 
Nieuw Sion, Vulikerweg 6, € 8 (excl. drankjes) 

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ISRAËL-AVOND?

Tussen Aswoensdag en Pasen 
is de tentoonstelling ‘Lĳ den en 
Bevrĳ ding’ te zien met schilde-
rĳ en, gra² eken, sculpturen en 
meer. Deze expositie toont de 
vele aspecten van lĳ den. Waar het 
lĳ den ook vandaag komt, bĳ voor-
beeld door een naderend levens-
einde of als gevolg van bepaalde 
keuzes, altĳ d is daar ook het ver-
langen naar bevrĳ ding. 

Expositie ‘Lijden en 
Bevrijding’

Zondag 1 maart tot zondag 12 april, Hengelo, Water-
staatskerk, Deldenerstraat 20

Hoofdrolspelers � e 
Passion bekend
Met het thema #vrĳ heidvoorjou 
staat The Passion dit jaar stil bĳ  
75 jaar bevrĳ ding. The Passion zal 
vanuit haar eigen verhaal invulling 
geven aan dit thema; vrĳ heid en 
liefde vormen de rode draad in 
het lĳ densverhaal van Jezus. Dit 
jaar werken de volgende artiesten 
mee aan de The Passion: Judas: 
Soy Kroon (Hoogvliegers) - Pila-
tus: Roué Verveer (cabaretier) 
- verteller: Johnny de Mol (pre-
sentator en acteur) - Maria: Trĳ n-
tje Oosterhuis (zangeres) - Jezus: 
Tim Akkerman (zanger) - Petrus: 
Jan Kooĳ man (danser, acteur en 
presentator) - verslaggever: Bert 
van Leeuwen (EO-presentator). 

Donderdag 9 april, 20.30 uur, Roermond, live te volgen 
op NPO1 en te zien op Npostart.nl
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tot uiterlĳ k maandag 

16 maart 12.00 uur
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Oden van Salomo en 
Zandtovenaar: Het 
teken van het kruis
De Oden van Salomo werden 
een eeuw na Jezus’ tĳ d op aarde 
gezongen door Syrische christe-
nen. De oden staan bomvol beel-
dende taal. Beelden die gebruikt 
worden om de liefde en groot-
heid van de Messias en de Vader 
te begrĳ pen. Een groep musici en 
dichters zetten daarom het muzi-
kale project Oden van Salomo op. 
Tĳ dens dit paasconcert spelen ze 
samen met zandtovenaar Gert 
van de Vĳ ver. Hĳ  kan als geen 
ander beelden tot leven laten 
komen en ze laten spreken. Een 
avond waarin het publiek meege-
nomen wordt naar het hart van 
de Oden: het teken van het kruis. 
Het is een avondvullend program-
ma van circa 1,5 uur. Verder zal 
er een pauze van 20 minuten zĳ n 
waar tegen betaling ko¦  e en thee 
geschonken wordt.

Vrĳ dag 13 maart, 20.00 uur, Biddinghuizen, Kerkcen-
trum de Voorhof, € 15

Weekend speciaal 
voor vrouwen
In maart vindt er in de mooie, 
bosrĳ ke omgeving van Lemele 
een ‘women only’ Elja-weekend 
plaats. Interkerkelĳ k en klein-
schalig. Een weekend lang kunnen 
vrouwen van allerlei leeftĳ den en 
achtergronden zich ontspannen, 
samen eten, genieten en bezig zĳ n 
met geloofsopbouw. Het thema 
dit keer is: ‘Hoor je mĳ ?!’ Spreek-
sters zĳ n: Mirjam Karssen en 
Alice Beuving. De Almelose Mĳ n-
tje Haakmeester zal een creatieve 
workshop verzorgen. 

Vrĳ dag 20 - zondag 22 maart, Lemele, de Eskamp, € 95, 
www.elja-events.nl, opgave: elja-weekenden@outlook.com

Praten over Hooglied 
in Zwolle
In het Dominicanenklooster gaat 
deze ochtend de Bĳ bel open 
en leest men uit het boek der 
Liefde: Hooglied. Verschillende 
bewerkingen worden naast elkaar 
gelegd. Onder leiding van pater 
Jozes Essing en Ĳ t Eikelboom-
Dragt proberen de aanwezigen 
een antwoord te formuleren op 
de vraag: ‘Wat hebben deze tek-
sten ons in deze tĳ d te zeggen?’

Woensdag 26 feb, 9.45 - 11.45 uur, Zwolle, Dominicanen-
klooster, Assendorperstraat 29, info@kloosterzwolle.nl, € 5

Oratorium uittocht 
Egypte
In een klaagzang zuchten de Isra-
elieten onder de zware last die de 
nieuwe farao hen oplegt. Uitein-
delĳ k, gedwongen door diverse 
plagen, laat hĳ  het volk gaan. De 
Israëlieten krĳ gen zelfs zilver en 
goud mee. Maar de farao bedenkt 
zich en stuurt alsnog z’n leger 
achter hen aan. Dit oratorium 
van G.F. Händel, getiteld: ‘Israël 
in Egypt’, wordt vertolkt door 
het koor COV Steenwĳ k, vier 
professionele solisten en het Van 
Wassenaer Consort. Tĳ dens de 
uitvoering zullen ² lmbeelden op 
schermen de prachtige muziek 
extra verlevendigen. Kaarten 
bestellen via www.covsteenwĳ k.nl

Zaterdag 29 februari, 20.00 uur (kerk open 19.15 uur), 
Steenwĳ k, Grote Kerk, € 25 (tot 15 jr. gratis)

In 2011 maakten we voor 
het eerst kennis met � e 
Passion, een muzikaal-bij-
bels evenement dat op Witte 
Donderdag werd gehouden 
in Gouda. Sindsdien is er 
elk jaar een Passion geweest, 
elke keer op een andere loca-
tie. Inmiddels is het evene-
ment ook al in de Verenigde 
Staten georganiseerd en drie 
keer in Vlaanderen. In 2015 
was Enschede plaats van 
handeling. Myra van Bladel 
blikt terug op die bewuste 
donderdag. 

Myra van Bladel (36) keek in 
2015 zoals elk jaar naar The Pas-
sion. Deze keer raakte het ver-
haal haar zo intens, dat ze wist: 
‘God bestaat en hier moet ik 
verder mee.’
“Ik heb tranen gelaten tĳ dens die 
aÁ evering”, vertelt Myra. “Toen ik 
de uitzending de volgende dag nog 
een keer bekeek, kwamen de tra-
nen opnieuw en mĳ n hart bonsde. 
Het gekke was dat het precies 
dezelfde elementen waren die me 
raakten: de verdeeldheid onder de 
vrienden van Jezus, de veroorde-
ling door Pilatus en het lied van 
Jim de Groot: Open je ogen voor 
mĳ . The Passion was niet zomaar 

een verhaal, maar werd een intens 
verhaal van pĳ n en verlorenheid, 
maar ook van 
oprechtheid en 
liefde. Bovendien, 
het ging over mĳ . 
Ik kon me zo iden-
ti² ceren met Jezus en herkende 
zoveel momenten uit mĳ n eigen 
leven. Toen wist ik: God bestaat. 
Ik wist alleen nog niet hoe.”

Emotionele bui? 
Maar als een paar dagen later de 
twĳ fel toeslaat - ‘Waren mĳ n tra-
nen wel echt?’ ‘Was ik niet gewoon 
in een emotionele bui?’ - gaat Myra 
op zoek. “Ik wist op dat moment 
niet waar dit toe zou leiden, maar 
het was wel duidelĳ k dat het ver-
haal van The Passion groter was 
dan ikzelf.”
Kort daarna komt er een vriend 
van Myra over uit het buitenland. 
Hĳ  is christen en met hem gaat ze 
op een zondag mee naar de Thou-
sand Hills gemeente in Hilversum. 
“Nota bene bĳ  mĳ  om de hoek!” 
lacht Myra. “Ik ben niet christelĳ k 
opgevoed en was altĳ d een beetje 
bang voor kerken. Ik dacht dat 
het enge, veroordelende en zware 
instanties waren, waar het heel 
naargeestig was. Maar toen ik in 
deze gemeente kwam, werd ik ver-

rast door het feit dat ze mĳ  accep-
teerden zoals ik was. Bovendien 

raakte de preek 
me en vielen er 
allerlei puzzelstuk-
jes uit The Passion 
op hun plek. Ik 

begreep: God zoekt de verlorenen 
en heeft daar een doel mee.”

Grote grap 
Hoewel ook nu twĳ fels de kop 
opsteken - “Was het niet alle-
maal één grote grap?” - blĳ ft Myra 
deze gemeente bezoeken om 
kennis over het christelĳ k geloof 
op te doen. “Ik ervaarde steeds 
meer hoe het Woord van God in 
mĳ n persoonlĳ ke context werd 
geplaatst. Ook hier stond ik soms 
met tranen in mĳ n ogen, omdat 
ik wist: ik geloof dat er een God 
is die mĳ  wat wil zeggen, en ik wil 
graag zien hoe het werkt.”

Inmiddels heeft Myra diverse bĳ bel-
cursussen in de gemeente gevolgd, 
doet ze er allerlei vrĳ willigerswerk 
en leidt ze een groep voor jonge 
meiden. Na de gemeenteraads-
verkiezingen, waarbĳ  Myra op de 
derde plek stond voor de Christen-
Unie, ging ze voor deze fractie aan 
de slag. “Ik vind het zo mooi dat ik 
bĳ  een God hoor die van iedereen 

houdt en die ook andere mensen 
weet mee te krĳ gen in saamho-
righeid en liefde voor Hem en 
voor anderen.”

Verschil maken 
Myra’s ommezwaai blĳ ft in haar 
omgeving niet onopgemerkt. 
Ze voert veel gesprekken met 
vrienden, en ziet zelfs dat haar 
geloofsverhaal voor anderen 
verschil maakt. “Niet dank-
zĳ  mĳ ”, benadrukt ze, “maar 
dankzĳ  Hem. Zelfs mĳ n ouders 
zĳ n onlangs meegegaan naar 
een dienst.” “Voor veel men-
sen hangt er onterecht nog een 
stigma aan geloven,” zegt ze even 
later. “Tegelĳ k merk ik dat er in 
mĳ n omgeving interesse is in wat 
ik geloof en hoe je dat anno nu 
kunt praktiseren.”

Die Passion
Dit jaar zal voor het eerst een 
editie van The Passion plaatsvin-
den in Duitsland. Op woensdag 8 
april kan het Duitse publiek genie-
ten van Die Passion in Essen (in 
het Ruhrgebied). Op donderdag 
9 april trekt de Nederlandse cast 
naar Roermond.  

(Bron: Thepassion.nl, Mirjam Hollebrandse)

IK BEGREEP: GOD ZOEKT DE 
VERLORENEN EN HEEFT DAAR EEN 

DOEL MEE

Tot geloof gekomen door � e Passion (1)

“Het verhaal bleek groter dan ikzelf”

Myra van Bladel vond Christus door een uit-
zending van � e Passion: “� e Passion werd 
een intens verhaal van pijn en verlorenheid, 
maar ook van oprechtheid en liefde.”

We oefenen van 20 tot 21.30 uur. 
Neem gerust bekenden die ook 
graag zingen mee! 

Donderdag 27 februari om 20 
uur gaan we in de Bĳ belgespreks-
kring ook weer verder met Jezus’ 
Bergrede. Nieuwe deelnemers 
blĳ ven welkom!

Heeft u zich al opgegeven voor 
een van de ontmoetingen die 
plaatsvinden op woensdag- en 
donderdagavond 4 en 5 maart en 
dinsdagmiddag 10 maart?

In de avondmaalsdienst van 
9 februari zongen we een mor-
genlied, dat naar mĳ n besef helaas 

het nieuwe Liedboek niet heeft 
gehaald. De tekst is van Ad den 
Besten, vrĳ  naar Jochen Klepper. 
De melodie van Rudolf Zöbeley 
is ook eveneens zeer de moeite 
waard. Graag wil ik, tot besluit, 
dit lied ook hier graag doorgeven.

Hĳ  wekt mĳ  elke morgen
en roept mĳ  in het licht.
Ik houd mĳ  niet verborgen
voor ‘s Heren aangezicht.
Zĳ n dag straalt in het ronde;
vrĳ  treed ik voor de Heer,
geen slaaf meer van de zonde,
geen kind van ‘t duister meer.

Dit is een scheppingsmorgen:
God sprak zĳ n woord met macht,

mĳ n zonden en mĳ n zorgen
verwees Hĳ  naar de nacht.
In Gods woord is mĳ n leven,
ik leef uit het gehoor, -
Die ‘t duister heeft verdreven,
wekte mĳ  zelf het oor.

Ik laat mĳ  elke morgen
verlichten door zĳ n woord.
Hĳ  houdt zich niet verborgen
voor wie naar Christus hoort:

een leerling aan zĳ n voeten,
die woorden leert van licht,
om daarmee te begroeten
wie leven zonder zicht.

(Uit: Zingend Geloven II, lied 130)

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

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van 
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen 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. 
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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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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)
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Haus Reinhild

Twee ruime 
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