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Bj natuurkunde leerden we
de eerste wet van Newton:
‘Massa is traag!’ Met deze
wet gaf Newton aan dat
materie niet uit zichzelf in
beweging komt, of van richting of snelheid verandert.
Daar is altijd kracht voor
nodig. Als Trajectbegeleider
bij IZB-focus ben ik tot de
ontdekking gekomen dat de
eerste wet bij veranderingstrajecten binnen de kerk
luidt: ‘Een christen is traag!’
Wij zijn niet eenvoudig in
beweging te zetten!

VOLLENHOVE

Binnen de kerk zijn we niet eenvoudig in beweging te krijgen.

Weerstand
Bĳ activiteiten en gesprekken bin- De weerstand om in beweging
nen de kerk valt me op dat we
te komen, wordt in diverse kerheel druk bezig zĳn met de stapkelĳke stromingen op verschilpen 2 en 3. We vinden het gewellende manieren verpakt. In de
dig om met elkaar Bĳbelstudie te
ene gemeente krĳg je vooral te
doen, te ontdekken wat er precies horen dat je moet waken voor
allemaal staat en hoe het bedoeld
‘activisme en moralisme’. Het is
is. En we zĳn ook
genade en genade
best bereid om in
alleen! Wanneer
IN BEWEGING KOMEN IS NIET
het licht daarvan
wĳ oproepen om
ACTIVISTISCH, MORALISTISCH,
te reflecteren op
in beweging te
EENZIJDIG OF BEKLEMMEND
ons eigen leven.
komen, zouden
Maar vaak stopt het daarbĳ! Om
we God wel eens voor de voedat in praktĳk te brengen, blĳkt
ten kunnen lopen. In een andere
vaak een drempel te hoog. Als bĳ- gemeente spreekt men over de
voorbeeld in het gespreksmaterischoonheid van de veelkleurigheid
aal oefeningen worden aangereikt
van de gemeente en de vrĳheid
om ‘te experimenteren’ met het
van elk gemeentelid om zĳn eigen
in praktĳk brengen, dan slaan we
weg te kiezen. Daar hoor je dan
die het liefst over.
dat we moeten waken voor ‘evan-
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Een christen is traag

Hoe leren we nieuw
gedrag aan? De Amerikaanse psycholoog David Kolb ontwikkelde
daarvoor zĳn beroemde leercirkel.
Vanuit (1) concrete ervaringen,
waarop we (2) reflecteren, maken
we ons (3) nieuwe theorie eigen
om daarmee (4) te experimenteren, waardoor we weer nieuwe
ervaringen opdoen. Daarmee is de
cirkel rond.

F L E VO L A N D

gelische eenzĳdigheid’.
Hoe vroom, of theologisch doorwrocht de opmerkingen ook zĳn,
ze komen volgens mĳ voort uit
dezelfde bron: de weerstand om
te veranderen. Je kunt die opmerkingen lezen als de wens om te
blĳven waar men zit.
Horen en doen
Het onderwĳs van Jezus is steeds
gericht op de concrete praktĳk.
De Bergrede eindigt met de gelĳkenis van een wĳze en dwaze die
beiden een huis bouwen. Kern is
dat je de woorden van Jezus moet
horen en er naar moet handelen.
Juist door ernaar te handelen,
laat je zien dat je zĳn woorden
gehoord hebt! Jezus verkondigt
namelĳk het Koninkrĳk van God,

dat is de machtige beweging waarmee God de wereld vernieuwt.
En zĳn uitnodiging is keer op
keer: doe je mee met deze beweging?
Dietrich Bonhoeffer leerde ons
wet en evangelie niet uit elkaar
te spelen. Juist in het metterdaad antwoord geven op Jezus'
roepstem krĳgen we deel aan zĳn
genade. In beweging komen is niet
activistisch, moralistisch, eenzĳdig of beklemmend. In beweging
komen is de kracht ervaren van
de stroom van Gods genade, je
weerstand opgeven en meedoen
met Gods bevrĳdende en vernieuwende liefde.

Iedere verdachte in ons rechtssysteem verdient een advocaat. Je
bent onschuldig zolang niet bewezen wordt dat je schuldig bent.
Maar, de zaak rondom filmproducent Harvey Weinstein krĳgt enkele vreemde randjes. Hĳ wordt door
80 vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Hĳ gebruikte zĳn
machtspositie om vrouwelĳke actrices te misbruiken. Weigerden ze,
dan kregen ze de baan of de rol
niet. Blĳkbaar ging het jarenlang
zo. Veel mannen wisten dit, maar
keken weg of hielden hun mond.
Weinstein heeft een advocate in
de arm genomen die de vrouwen
bikkelhard ondervraagt en suggereert dat zĳ hadden kunnen weglopen. Dan maar geen mooie baan
of filmrol. De vrouwen op hun
beurt, vertellen dat ze vastzaten
in een giftige relatie met Weinstein. Ze stonden zo onder druk,
dat ze steeds weer toegaven en
hem nog aardige appjes stuurden
ook. De geschiedenis van machtige
mannen en hun driften is zo oud
als de Bĳbel. David en Salomo niet
uitgezonderd. Ook in de kerkgeschiedenis en tot op heden (Willow
Creek) is helaas vaak hetzelfde
patroon zichtbaar: mannen met
gezag en invloed die hun positie
misbruiken ten aanzien van vrouwen. Des te pĳnlĳker, want van volgelingen van Jezus had je dat echt
niet verwacht. Een wellicht te vaak
gebezigde zin: ‘Het vlees is zwak’,
is een veel te goedkope reactie op
iets dat zoveel schade kan veroorzaken. Hopelĳk is de keerzĳde van
dit ranzige nieuws dat mannen
die in de verleiding komen om hun
positie te gebruiken zich twee keer
bedenken, omdat vrouwen vroeg
of laat wel degelĳk gaan spreken.
Sinds #METOO is nóg duidelĳker
geworden dat vrouwen zich niet
het zwĳgen laten opleggen.

Jeugddienst ‘Rustpunt in lijdenstijd’

Theologisch eetcafé:
nieuw christendom

Bijeenkomst Ring
Emmen met De Kok

Doopreünie ouders
en kinderen Hengelo

De Jeugdcommissie van de gereformeerde kerk in Wierden
nodigt iedereen - vooral jongeren - uit voor een interactieve
dienst. Dit keer gaat het over
het thema: ‘Rustpunt in de lĳdenstĳd’.
Er is tĳd om samen te zingen
met en te luisteren naar de band
ReTurn uit Enter-Rĳssen.

Wie deze woensdagavond het theologisch eetcafé bezoekt, krĳgt
niet alleen een lekkere vegetarische maaltĳd, maar ook nog
iets zinnigs te horen. De Zwolse
dominee Marĳn Rohaan zal spreken over ‘een nieuw christendom’.
Onder andere over de nut en
noodzaak hiervan gaat men met
elkaar in gesprek. Aanmelden bĳ
an.vandermeulen@planet.nl

Dit seizoen is er één algemene
ontmoetingsavond van de Ring
Emmen. Dominee Jelle de Kok is
uitgenodigd om te vertellen over
de werken van de Heilige Geest.
De insteek zal praktisch zĳn: hoe
kunnen mensen hier in hun persoonlĳk leven en in de gemeente
vorm aan geven?
Gemeenteleden en belangstellenden zĳn van harte welkom.

Ouders die de afgelopen 10 jaar
een kind hebben laten dopen zĳn,
samen met hun kinderen welkom
bĳ de doopreünie. Dat wordt een
gezellige middag met ruimte voor
ontmoeting, verbinding en verdieping. Voor de ouders en kinderen
zĳn er aparte programma’s.
Aanmelden kan via mail
mkooistra@pkn-hengelo.nl of
WhatsApp 06 8307 0981.

Zondag 1 maart, 19.00 uur, Wierden, gereformeerde
kerk, Spoorstraat 5-7

Woensdag 4 maart, 17.30 uur, Zwolle, Het Vliegende
Paard, Voorstraat 17-19, € 7,50

Woensdag 4 maart, 20.00 uur (inloop 19.30 uur),
Emmercompascuum, ‘Het Anker’, Runde zz 108

Zaterdag 21 maart, 15.00 - 17.30 uur, Hengelo,
Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18
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Persoonlijk leiderschap met Benedictus
Op de plek die onlosmakelĳk
verbonden is met de leefregels
van Benedictus, vindt komende
woensdag de bĳeenkomst ‘Benedictĳns Leiderschap’ plaats.
Bedoeld voor iedereen die stil wil
staan bĳ leidinggeven aan zĳn/haar
persoonlĳk leven. Benedictĳns leiderschap is een inspiratiebron en
biedt concrete handvatten voor
persoonlĳk leiderschap. Deelnemers maken kennis met 10 aspecten van benedictĳns leiderschap
en ervaren hoe het is om daar op
te reflecteren en zich te bezinnen.
Soms gaat dat individueel, soms
met de andere deelnemers. Ook
maakt men een rondgang door
Nieuw Sion.
Woensdag 4 maart, 9.00 - 16.00 uur, Diepenveen,
Nieuw Sion, Vulikerweg 6, www.nieuwsion.nl

Hoogeveen zingt
naar de zondag
Aan deze zangdienst, met als
thema: ‘De mens wikt. God
beschikt,’ werkt de Urker Mannenvereniging Onger Oens mee.
Onger Oens, wat betekent
gemoedelĳk ‘onder elkaar/ bĳ
elkaar’, is opgericht in 1988. Het
koor zingt vooral psalmen, Johannes de Heer en eenvoudige liederen. De begeleiding van het koor
is in handen van organist William
Hoorn. Hĳ zal ook de samenzang
begeleiden.
Zaterdag 7 maart, 19.30 uur (start samenzang 19.15
uur), Hoogeveen, Hoofdstraatkerk, gratis (collecte)

Leerhuis in Deventer
Het Leerhuis Deventer organiseert open bĳeenkomsten, voor
iedereen die met het Jodendom
wil kennismaken of verdieping
zoekt. Speciale voorkennis is
niet vereist en vragen stellen wordt aangemoedigd. Ook
onderzoekt men of er leefregels
te ontdekken zĳn voor de praktĳk van alledag. Tĳdens de bĳ eenkomsten met John Bos gaat
het over het boek: ‘Elke Morgen
Nieuw, inleiding tot de Joodse
gedachtewereld aan de hand van
het Achttiengebed.’
Dinsdag 10 maart en dinsdag 24 maart, 19.30 - 21.30
uur, Deventer, Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, € 7

Passie Pasen
Samenzang in
WHZ-hal
Pasen, het belangrĳkste christelĳke feest in het liturgische jaar,
betekent dat mensen opnieuw
kunnen beginnen en dat God een
nieuwe toekomst geeft. Over
Pasen zĳn veel muziekstukken en
liederen geschreven. Mooie nummers komen voorbĳ tĳdens de
Passie Pasen Samenzang. Ad Huetink zal met de prachtige klanken
van het Monarke-orgel het zingen
begeleiden. Reserveren: tel. 0572371838, mail: adhuetink@gmail.
com. De toegangsprĳs is inclusief
koffie, thee en koek en na afloop
een hapje en drankje.
Zaterdag 14 maart, 20.00 uur, Lemelerveld,
WHZ-hal, Grensweg 17, € 10 (t/m 12 jaar gratis)
www.huetink-royalmusic.nl

Zien en gezien worden
En God zei: Er zij licht; en
er was licht. En God zag, dat
het licht goed was, en God
maakte scheiding tussen het
licht en de duisternis.
Genesis1:3,4
Het geloof nu is de zekerheid
der dingen, die men hoopt,
en het bewijs der dingen, die
men niet ziet.
Hebreeën 11: 1-6 (NBG 51)
DOOR DS. FOEKJE DIJK,
DALFSEN

Mĳn favoriete ochtendblad kopte vorig jaar op de
wetenschapspagina: ‘De wetenschappelĳke topper van 2019: het
zwarte gat’: ‘Het gaat om wat je
niet ziet …’ Prachtig!

niet laat zien; het is zo zwaar, dat
het alles opslokt, inclusief het licht.
Maar het geweld waarmee dát
gepaard gaat, levert radiogolven
op die waanzinnig zwak zĳn, maar
met een slimme combinatie van
telescopen, verspreid over de hele
wereld én heel veel rekenwerk, tot
dit beeld werden gesmeed. Ronduit
fascinerend! Het gaat om datgene
wat je niet ziet.
Onzichtbare emoties
En dat heeft de dichter van het
scheppingslied intuïtief begrepen.
Niet voor niets is daarin scheiding
aangebracht tussen licht en duisternis.
Ook de oermens wist terdege dat
er in het gewone leven zoveel dingen spelen die met het blote oog
niet waarneembaar zĳn. Dingen die
we hoogstens kunnen vermoeden.

Betekenis
Ieder mens draagt emoties en
Het gaat om wat je soms niet
gevoelens mee die niet zichtbaar
begrĳpt in een ander of van jezelf.
zĳn. Elk mens heeft zo het hare of
De scheiding tussen het licht en
het zĳne te verstouwen, en doet
het duister in het scheppingslied
dit op een geheel eigen wĳze:
heeft betekenis. Soms gebeurt
woede, angst of pĳn overschreeuhet dat je in de
wend, of juist in de
schulp kruipen. En
JE MAG BLIJVEN HOPEN DAT ER IN
nachtelĳk duistere
alle manieren van
rust pas helder
HET DONKER EENS HELDERHEID
uiten die tussen
kunt zien hoe verONTSTAAT. OPDAT WE ZIEN ÉN GEZIEN
deze uitersten in
der te leven overWORDEN!
liggen.
dag. Zoals in de
Vaak ben je onmachtig om aan een
duisternis van de oervloed, waar
ander te laten zien waar de ziel aan door de goddelĳke adem wervelĳdt. En toch … Heel soms wordt
lend het licht ontstaat.
dat zwarte gat, waarin je als mens
kunt vallen, opgevangen door een
Oog krĳgen voor het onzichtbare.
ander die een scherp telescopisch
Het gaat om wat je niet ziet of
oog, oor en hart heeft voor datbegrĳpt. Noch in jezelf, noch in
gene wat de ander kwelt.
een ander. Maar dat je mag blĳven
Het gaat om wat je niet ziet.
hopen dat er in het donker eens
helderheid ontstaat. Opdat we
zien én gezien worden!

Duister en licht
Het lĳkt het gewone leven wel.
Daar spelen ook zoveel dingen die
met het blote oog niet waarneembaar zĳn. Daarom houd ik zo van
het scheppingslied. Pure poëzie,
wanneer de dichter beschrĳft hoe
vanuit de stilte en het duister een
wervelende, goddelĳke adem over
de oervloed dwarrelt, waarop het
licht wordt.
Even later bezingt de poëet de
twee lichten aan het firmament:
een voor de dag, een kleiner voor
het beheer van de nacht. Ze brengen scheiding tussen licht en duisternis.
Zwarte gat
De wetenschappers, die de eerste
opname van het zwarte gat maakten, een bizar fenomeen in het
oneindige heelal, zullen minstens
een wenkbrauw optrekken bĳ de
poëzie van het scheppingslied. In de
optiek van de dichter was de aarde
nog plat, met het gewelf als een
koepel daaroverheen.
Anno nu weten we zoveel meer.
Zoals de kennis van dat zwarte
gat, dat zich normaal gesproken

Abstracte weergave van een volledige zons- of maansverduitering. Elementen ervan zijn afkomstig van de NASA.

polderpraat

Bijbelse Frans Bauers
DOOR DS.
GERHARD HEERINGA ,
SWIFTERBANT

‘Zonder vaarwel
ben je weggenomen’ zingt Frans
Bauer als de overledene de kerk
wordt binnengebracht. De tĳden
zĳn veranderd. Zeker als het gaat
om een uitvaartdienst. In het dorp
van mĳn jeugd werd de overledene in een rouwkoets, getrokken door zwarte paarden, pluim
op het hoofd en gedrapeerd met
zwarte, geborduurde kleden, naar
de kerk gereden. Daarna werd de
kist driemaal om de kerk gedragen voordat de dienst kon beginnen. Aan het levensverhaal van de
overledene werd doorgaans niet
veel aandacht geschonken. Gezongen werd er weinig. De mens is
een zondaar en daar moet je maar
niet al te veel woorden aan vuil
maken. Het oordeel van de eeu-

een verre verte, stemmen van die
bĳbelse Frans Bauers: de Psalmdichters. Eveneens volkszangers
van het levenslied. Nou, bĳ die lui
ben je aan het goede adres. Zĳ
wige God stond centraal en niet
hebben weet van de rauwheid en
de zondige mens. Ooit las ik deze
de schoonheid van het bestaan,
uitspraak van een predikant: ‘Ik
onverbloemd geven ze uiting aan
heb maar twee preken voor een
onvoorstelbaar verdriet, er is
rouwdienst: één voor een plotsegroot onbegrip over Gods afwelinge dood en één voor een langzigheid, er is intense woede over
zame dood’.
het onrecht, maar tegelĳk ook
uitbundige lofprĳzing. ‘De Psalmen
De tĳden zĳn veranderd. Er is,
hebben het ritme van het mensenterecht, veel meer aandacht voor
hart en daarom
het individu, om
worden ze nu al
recht te doen aan
ZO KLONK HET LIED VAN FRANS
bĳna drieduizend
iemands levensBAUER, BEKEND VOLKSZANGER
jaar gezongen’
verhaal. GroVAN HET LEVENSLIED, ONLANGS
(Oepke Noordtere aandacht
BIJ EEN UITVAARTDIENST IN ONS
mans). Méér nog,
voor passende
POLDERDORP. DE MENSEN WAREN
en anders dan
rituelen, betrokGEROERD.
Frans Bauer, hebkenheid van de
ben ze altĳd maar één Adres. Vanfamilie, liederen en muziek in
daar die enorme houdbaarheidsde dienst. Zo klonk het lied van
datum!
Frans Bauer, bekend volkszanger
Een jongen, een tiener nog, vroeg
van het levenslied, onlangs bĳ een
of er een lied van de rockgroep
uitvaartdienst in ons polderdorp.
Normaal gespeeld kon worden bĳ
De mensen waren geroerd. En
het afscheid van zĳn vader. Elk jaar
tĳdens de dienst klonken, vanuit

ging hĳ met hem naar een optreden van deze groep en sliepen ze
samen in een tentje. Vlak voor hun
jaarlĳkse uitje was zĳn vader plotseling overleden. Zo klonk bĳ aanvang van de dienst ‘De boer dat is
de keerl’. Studioversie weliswaar:
'Hi-j warkt deur zommer en winter
Hi-j zwoegt deur ‘t hele joar'
In de onderstroom van een lied
komt soms iets mee die lagen
in een mens kunnen raken waar
woorden eenvoudig tekort schieten. Ook seculiere liederen kunnen, veelal onbewust, geënt zĳn
op het Evangelie. Bovendien zĳn
we allemaal vooral ook maar
mensen. Troost is wat mensen als
troost ervaren.
‘Zonder vaarwel’ zong Frans Bauer
aan het begin van die dankdienst.
Het laatste woord, bĳ het uitdragen, was aan Marco Borsato:
'Afscheid nemen bestaat niet!'
Ik ga wel weg, maar verlaat je niet!
Hé, dat laatste komt me bekend
voor. Wie zei dat ook al weer?

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

Drenthe
AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 1 maart: GK
Aalden 10.00 ds. J. MoermanSzabo. Oppas en knd. Organist:
Mans Kuipers. Collecten: 1.
KiA/40-dagentĳdcollecte. 2. Kerk.
BOVENSMILDE
Kerkdienst 1 maart: 10.00
ds. G. van der Werff. Organist:
Berdi Bos. Paaskaars
aansteken: Dylan Nagelhout.
Collecten: 1. KerkinActie/
Voorjaarszending. 2. Pastoraat.
Bĳ de uitgang: eredienst. Knd.:
Renate Nagelhout. Oppas: indien
nodig aanwezig. 10.00 Jeugdkerk.
‘Een teken van leven’ is het
thema van deze 40-dagentĳd.
We beginnen deze periode met
het verhaal van Mozes bĳ de
brandende braamstruik (Exodus
3: 1-18). Daar geeft God een
teken van leven aan Mozes en zĳn
volk: Hĳ heeft hun hulpgeroep
gehoord en zal hen bevrĳden. In
dit ‘boek van de namen’, zoals
Exodus in de Hebreeuwse bĳbel
heet, wordt hier de Naam boven
alle namen bekend gemaakt: ‘Ik
zal er zĳn, zoals ik er zal zĳn’,
zoals Martin Buber het vertaalt.
En in vertrouwen op die Naam
mag Mozes het erop wagen…
De 40-dagentĳd wordt altĳd
ingezet met het verhaal over
de verzoeking van Jezus in de
woestĳn, dit jaar naar Matteüs
4: 1-11. Net als Mozes en zĳn
volk leert Jezus in de ongenadige
woestĳn wat het betekent God
boven alles lief te hebben en
je medemens niet in de steek
te laten. Zo gaan we op weg
naar Pasen met verhalen die
vertellen hoe God tekens van
leven geeft aan mensen. Ook
wĳ mogen vragen om een teken
van leven; zowel van God als
van mensen om ons heen. Met
de kinderen samen kĳken we
hoe we dat concreet kunnen
maken: elkaar een teken van
leven geven. Op deze zondag
begint, naar een waardevolle
traditie in onze gemeente, ook
de ZWO-dienstenmarkt. We
steunen daarmee het project ‘Een
druppel’, dat dhr. Jan Hazenberg
tĳdens de dienst zal toelichten.
En na de dienst kunt u/jĳ onder
het koffiedrinken kennisnemen
van alle uiteenlopende activiteiten
die door gemeenteleden worden
aangeboden de komende tĳd ten
behoeve van het project, maar
zeker ook voor de ontmoeting
met elkaar. Het is een mooie
invulling van wat ‘vasten’ is in
deze tĳd van inkeer en bezinning
op weg naar Pasen.
Jeugdkerk ‘hokjes denken’.
Graag verwelkomen we jullie
op 1 maart bĳ de jeugdkerk. De
vorige keer hebben we het gehad
over Mozes die als Hebreeuws
jongetje wordt opgevoed door
de dochter van de farao van
Egypte en wanneer hĳ opgroeit
moet ontdekken bĳ wie hĳ
hoort en waar hĳ zich het meest
thuis voelt. We stelden onszelf

daarna de vragen: bĳ welke groep
hoor jĳ? En: is de ene groep
belangrĳker dan de andere? Hoe
komt dat? Hoe vind je het om
bĳ meerdere groepen tegelĳk te
horen? Vind je het lastig om met
iedereen contact te houden of
hoeft dat niet? In welke groep kun
je/ ben je het meest jezelf? Hoe
komt dat? Kortom: er was weer
genoeg stof voor een gesprek.
Het mooiste dat bĳ mĳ (DK) is
blĳven hangen was de opmerking
van een van de jongeren die zei:
we horen allemaal bĳ de groep
‘mensen’. Als we dat nou es vast
kunnen blĳven houden, dan gaat
het beter lukken om samen te
leven met al onze verschillen en
‘hokjes denken’. Over dat hokjes
denken en onze verschillen en
stickers plakken op elkaar gaat
het over bĳ deze jeugdkerk.
Niet zomaar maar omdat dat
onderwerp ons werd aangereikt
door Sjanine Pronk, die er 1
maart bĳ probeert te zĳn. Er is
een verhaal dat haar raakte en
dat ze graag met ons wil delen.
Dus: we lezen of dit verhaal of
we kĳken naar een Deens filmpje
‘All that we share’, dat in wezen
over hetzelfde gaat. Natuurlĳk
delen we lief en leed, en steken
we kaarsjes aan voor wie in onze
gedachten zĳn. Benieuwd? Kom
dan zondag 1 maart naar de
zolder van de kerk. We beginnen
om 10.00 uur. Na afloop is er
koffie, thee, iets lekkers. Tot dan.
Koffiedrinken. Na afloop van
de dienst is iedereen welkom om
gezamenlĳk koffie/thee of fris te
drinken.
Voedselbank. Op 1 maart is
er inzameling van boodschappen
voor de voedselbank.
Van de Z.W.O.-cie. Op 1
maart start weer de jaarlĳkse
dienstenmarkt. De opbrengst
van de dienstenmarkt dit jaar
is voor ‘Stg. een druppel’. De
stichting heeft tot doel op kleine
schaal materieel en financieel
hulp te verlenen aan kanslozen
en kansarmen in de Molukken
en andere gebieden in Indonesië.
Jan Hazenberg zet zich in voor
deze stichting en is op 1 maart
aanwezig om ons voor te
lichten. Er zĳn al enkele diensten
bekend, waaronder weer de
heerlĳke krentenbroden en de
havermoutkoekjes, ook weer
eten bĳ de fam. Boer. Op 29
maart wordt er weer een concert
gegeven, maar er kan nog meer
bĳ. Op 1 maart kunt u diensten
aanbieden, maar ook diensten
afnemen. Wĳ zien u graag op 1
maart.
Op 3 maart is er weer een
ontmoetingsmorgen in de
Waterstaatskerk. Inloop vanaf
9.15 uur en we beginnen om
9.30 uur met koffie/thee en iets
lekkers. Deze keer hebben we
een boswachter uitgenodigd. Hĳ
neemt ons mee in zĳn verhalen
en laat daar beelden bĳ zien. Dus
het belooft weer een gezellige
morgen te worden waarbĳ ook u
van harte welkom bent.
Vrouwenver. H.V.G.Draagt Elkanders Lasten
komt 4 maart om 19.45 uur

samen in het gebouw achter de
Waterstaatskerk.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 1 maart:
GK 10.00 ds. H. Nagelhout.
Organist: Jan Kamphuis. Knd.:
groep 1 t/m 8. Oppas: Lianne en
Britt. Bloemendienst: mw. D.
Ballast-van Raalte. Collecten: 1.
Kerk. 2. Diaconie. Deurcollecte:
ouderenwerk.
Aleida Kramer 10.30 mw. J.
Regeling.
DIEVER
Kerkdiensten 1 maart: 10.00
ds. O. Doorn, Nĳkerk. Knd.:
groep 1 t/m 6. 19.15 ds. B. van
Werven.
EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 1 maart: 10.00
da. M. Hazeleger, Beilen. Na de
dienst is er gelegenheid om koffie
te drinken O.v.d.: mw. R. Roffel
en mw. H. Kiers. Diakenen: mw.
A. Leffers en mw. T. Deuring.
Organist: Anne Unĳ. Oppas:
Linie Moorman. Beamteam:
Ruben. Gastdame/heer: mw.
M. Dokter en dhr. J. Borger.
Autodienst: fam. Buter: mw.
Huizing; fam. Pruim: fam. Potze.
Collecten: 1. Voorjaarszending.
2. Spaarcollecte. 3. Kerk.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 1 maart: 9.30 ds.
H. Klaassens, Erica. Collecten:
1. Pastoraat. 2. 40-dagentĳd,
Golfstaten. Bĳ de uitgang:
pastoraat. Oppas en knd.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 1 maart: 11.00
ds. W. Hordĳk, Aalden. Kaars
aansteken: Julian Strĳker.
O.v.d.: Hans Bonhof. Organist:
Harmke Elders. Oppas:
Samantha Feddema en Anika
Pĳpstra. Collecten: 1. KiA/
Voorjaarszending. 2. Diaconie. 3.
Onderhoud. Bloemengroet:
fam. D. Louissen. Autodienst:
fam. André Wolting (291907). Na
de dienst is er koffiedrinken.
Jarig. Mw. J. Paulus, 8 maart 82
jaar. Adres: Langbos 49, 7861
BB Oosterhesselen. Van harte
gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst voor het nieuwe
levensjaar.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 1 maart: 9.30
ds. H. Jumelet. O.v.d.: W. v/d
Brand. Diaken: E. Brands. K. ten
Napel. Organist: Gea Fictorie.
Collecten: 1. Pastoraat. 2.
Kerk. Bĳ de uitgang: onderhoud
gebouwen. Welkomstcie.: B.
Fictorie.

NIEUWS VOOR HET GZ?
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NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 1 maart: 10.00 ds.
T. Oldenhuis, Coevorden. O.v.d.:
dhr. H. Vos. Organist: dhr. H.
Vugteveen. Koster: Koen Seip.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Bĳ de uitgang: gebouwen. Oppas:
Theresia Seip. Knd.: Angela
Feĳen. Kaars aansteken:
Corné Pals. Bediening beamer:
Piet van Noort. Ontvangst:
fam. Naber. Bloemendienst:
mw. A. Drok. Autodienst: H.
Oldengarm.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
A. Meĳering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 1 maart: 10.00
ds. E. Wisselink. M.m.v. de
Cantorĳ o.l.v. Willy Misker.
Organist: mw. Willy Misker.
Collecten: 1. Diaconie:
Gambia. 2. Zuiderkerkgemeente.
Uitgangscollecte: onderhoud
gebouwen.
Autodienst: mw. Wolters: dhr.
Hoekstra; mw. M. Meĳer en mw.
Jakobs: dhr. J. Timmerman; mw.
G. Horstman en mw. Groothuis:
dhr. C. Douma. Lector: Jits
Wanders. O.v.d.: Jan Hogeveen.
Bloemen: dhr. Flokstra.
Koster: D. Gommer. Koffie: Jan
en Janny Meĳerink. Ontvangst
en nieuwsbrief: Willem en
Evelien Meulman.
Op zondag 1 maart begint
de voorbereidingstĳd op het
Paasfeest. Het is een tĳd waarin
we ons willen bezinnen op onze
navolging van Jezus. Hĳ is het
die laat zien hoe God onder
ons wil zĳn. Hĳ wil mensen
toch bevrĳden uit wat hen
gevangenhoudt en hen doen
opstaan tot een nieuw leven? Op
een paar zondagen willen we over
deze vragen nadenken aan de
hand van gedeelten uit het boek
Exodus. Op de eerste zondag
lezen we Exodus 3: 1-18 en
Hebreeën 4: 14-16. Thema: ‘Maak
geen vastomlĳnd beeld van God’.
Door welk beeld van God laten
wĳ ons leiden in onze bezinning?
Collecte voor het Opvanghuis
Fatou Gaye in Gambia. Tieme
en Tina Mennink komen weer
vertellen hoe het met het
weeshuis van Fatou gaat d.m.v.
foto’s en uitleg. In de 40-dagentĳd
willen we weer geld inzamelen
voor de verdere bouw van het
weeshuis van Fatou. Tevens willen
weer verschillende goederen
zoals potloden, schriften,
shampoo etc. inzamelen en
spaarzakjes uitdelen. We hopen
weer op een goede opbrengst.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J.
Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848
CR Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 1 maart:
9.30 kliederkerk. Thema:
‘Spoorzoeken’. We gaan dus
met elkaar spoorzoeken,
knutselen koffiedrinken, bidden
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en zingen en we sluiten af met
een high tea. Collecten: 1.
Eigen jeugd. 2. Kerk. Knd.:
geen. Autodienst: J. Reinink
en A. Hajes. Oppas: Wouter
Kloosterman. Bloemengroet:
fam. P. Hogeveen.
Oud papier. U kunt 29 febr.
weer het oud papier inleveren in
de container die dan weer op de
parkeerplaats achter De Rank zal
staan.
Ouderenmiddag. Op 15 maart
is er weer een middag voor
ouderen. Aanvang: 15.00 uur. Er
zĳn weer spelletjes, koffie /thee
en de middag wordt afgesloten
met soep en broodjes. Als u deze
middag wilt bĳwonen kunt zich
opgeven bĳ een van de diakenen,
Jannie Schippers of u kunt uw
naam zetten op een van de lĳsten
die achter in de ligt en in De
Rank.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W.
Reefhuis, scriba, Watertorenweg
15, 7688 PX Daarle
Kerkdienst 1 maart: 9.30 ds.
C. Elsinga, Almelo. 15.00 da. P.
Krajenbrink-Bennink, Vorden.
Organisten: dhr. A. Kristiaans
en dhr. G. Diepeveen. Knd.:
Lian Wetering (1, 2) en Gĳsbert
Immink (3, 4). Tnd.: Erna Immink
(7, 8). Oppas: Annet Boerman,
Mini Veldman en Anniek Immink.
Collecten: kerk en diaconie.
Bloemen bezorgen: Henk en
Alie van Lenthe.
Jarig. 8 maart: dhr. B. Immink,
Opgangerweg 4: 82 jaar.
26 maart: mw. G. Valk-Meĳer,
Zandkuilenweg 10: 83 jaar.
31 maart: mw. G. Valk-Stokvis,
Zandkuilenweg 17: 87 jaar.
‘Ik kan naar de plaats gaan waar
de zon opkomt. Ik kan naar
de plaats gaan waar de zon
ondergaat. Maar ook daar zal Uw
Hand mĳ leiden, ook daar houdt
Uw Hand mĳ vast’. Psalm 139: 9,
10 (BGT).
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W.
Jongbloed, Mendelssohnstr. 8,
7701 TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten 1 maart:
VDK 9.30 ds. K. van Staveren.
O.v.d.: Leny Nĳboer. Organist:
dhr. B. Webbink. Lector: Eline
Grol. Koster: Henk Zomer. De
Antenne: 10.30 n.b. O.v.d.:
Julia Schuurhuis. Gastpersonen:
EigenwĳzZ-dienstcie. Koster:
Arjen Schollaardt. VDK
16.30 ds. K. van Staveren.
Kruimeldienst. De Fontein
19.00 ds. J. Zondag. O.v.d.:
Aliejenne Beumer. Organist:
Freddy Bruins. Koster: Koert/
Janny Naber. Collecten:
PKW. Bĳ de uitgang: diaconie.
Kindercollecte: Help een kind in
Kenia naar school. Kinderkerk:
geen. Oppas: Marjan van
Garderen en Natascha Remmers.
Van Dedem Marke 29 febr.:
da. J. van Beveren. Pianist: Luco
Hans.
Zieken. Hospice Familie
Assenhuis, Baron van Dedemlaan
2, 7701 HT Dedemsvaart: mw. B.
Meĳer-Stroomberg, De Tjalk 31.
Clara Feyoena Heem,
Rheezerweg 73, 7771 TD
Hardenberg: mw. G. Wolbink-
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Steen, Schuttevaer 67, afd.:
De Esch, k. 9; dhr. J. Prins,
Rozenheim 85, unit 1, k. 3; mw.
Swankhuisen, Schuttevaer 76,
De Esch 1; mw. Dekker-Michel,
Stegerensallee 26, De Baander,
k. 30.
Universitair Medisch Centrum
Groningen, Postbus 30.001,
9700 RB Groningen: mw. Zomer,
Steenbergerwĳk 17.
Verzorgingstehuis De Nieuwe
Wever, Kalanderĳ 1, 7776 XW
Slagharen: dhr. G. van Keulen,
Kalanderĳ 12.
Activiteiten. 5 maart: 10.00 uur
Bĳbelkring We lezen Spreuken 3

(De Fontein); 20.00 uur Wĳkteam
ZO1: (Woudbloemweg 10).
Uitnodiging bingoavond.
Wĳk Noord West 1, 2 en 3. 6
maart: 19.30 in De Fontein aan de
Hoofdvaart. Koffie en frisdrank
is gratis Kaarten voor de bingo
€ 1 per ronde van 3. Opgave:
Aly Hullegie, 0640340729; Gerry
Leffers, 0634816166; Aartje ten
Brake, 0642854189; Mieke Kollen,
0627571640.
Huiskamer Tour sectie
NO-1, 2, 3. Beste mensen
we hebben de data voor de
huiskamertour geprikt en willen
deze graag aan u doorgeven en
aanbevelen. Thema: ‘Vriendschap’.
Data: 2, 3 en 4 maart om 20.00

komen en gaan

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Nunspeet (herv., wĳk KapelHulshorst), proponent G. de Kok
te Groningen
te Urk (geref.), ds. B.J.D.
van Vreeswĳk te Hattem
(Stadsnoordwestwĳk)
te Bennekom (herv. wĳk
West) en te Papendrecht (herv.
wĳk Oost), ds. C.H. Bĳl te
Waddinxveen (herv. wĳk Oost)
te Genemuiden (herv. wĳk 2),
ds. D. Jongeneel te Katwĳk aan
Zee (herv.)
te Oud-Vossemeer (herv.), ds.
B.A. Belder te Brakel

Aangenomen
naar Rotterdam-Zuid (herv.
wĳkgemeente Maranathakerk,
deeltĳd 60%), ds. P.J. Visser te
Amsterdam
naar Uddel (herv.), proponent
A. Vonk Noordegraaf te
Veenendaal, die bedankte voor
Randwĳk (herv.)

Beroepbaar
proponent A. Wingelaar te
Huizen

GEREF. KERKEN (VRĲG.)
Beroepen
te Barneveld-Voorthuizen
(2e beroep), ds. W.M. Blĳdorp
te Brunssum-Treebeek, die dit
beroep heeft aangenomen

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

CHR. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Meerkerk, ds. A.J.T. Ruis te
Rotterdam-Kralingen
te Dronten, ds. J. Oosterbroek
te Kantens
Bedankt
voor Wildervank-Veendam
(cgk-gkv), ds. R. Jansen te
Kornhorn
NED. GEREF. KERKEN
Aangenomen
naar Wageningen, ds. D.A.
Lagewaard te Veenendaal
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Oostkapelle, ds. R.A.M.
Visser te Apeldoorn
te Poederoĳen, ds. J.M.D.
de Heer te MiddelburgCentrum
te Ridderkerk-Slikkerveer
en te Zeist, ds. H. Hofman te
Kalamazoo (Michigan, VS), die
bedankte voor Waarde
Bedankt
voor Benthuizen, ds. M. Joosse
te Ede; voor Scherpenzeel, ds.
A.T. Huĳser te Sliedrecht
GEREF. GEM. IN
NEDERLAND
Beroepen
te Aalburg en te Kruiningen,
ds. O.M. van der Tang te
Alblasserdam
Bedankt
voor ’s-Gravendeel, ds. M.
Krĳgsman te Arnemuiden

uur en op 12 maart om 14.00
uur. U krĳgt nog een uitnodiging.
Hartelĳk Welkom. Opgave bĳ:
Jackie Wieringa, tel. 616826
(na 18.00 uur) of email: jackie.
wieringa@hetnet.nl; Henny
Logtenberg, tel. 613275.
De huiskamertoer voor
wĳk Zuidwest staat weer op
het punt te beginnen. Thema:
‘Vriendschap’. Data: 3, 10, 19, 23
maart en 15 april. Opgeven bĳ:
Ronald de Jonge, Peter Lindhout
en Gerda Hofman.
Vacatures. In mei ontstaan
een aantal vacatures voor
ambtsdragers. Specifiek zoeken
we 2 ouderlingen taakgroep
jongeren, 1 ouderling pastoraat,
2 diakenen, 1 scriba en 2
ouderling kerkrentmeesters.
Daarnaast zĳn er nog vacatures
voor sectieleiders, diaconaal
medewerkers, taakgroepleden
en contactpersonen. Wĳ vragen
u mee te denken over de
invulling hiervan. U kunt namen
aangeven bĳ kerkenraadsleden en
natuurlĳk via de mail aan scriba.
deantenne@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 bestellĳsten
voor de huispaaskaarsen klaar
t/m zondag 8 maart. Wanneer
de bestelling binnen is, kunt u
de kaarsen in De Antenne bĳ de
koster afhalen en afrekenen. U
wordt gebeld/gemaild wanneer de
kaarsen binnen zĳn. Voor verdere
vragen kunt u terecht bĳ Ria
Smit, tel. 615504 of via riasmit1@
gmail.com
Functionaris
Gegevensbescherming
gezocht. Omdat de huidige
functionaris gaat verhuizen is het
college van kerkrentmeesters
op zoek naar iemand, die
deze taak op zich wil nemen.
Sinds de Alg. 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
BĲZONDERE
PAASACTIVITEIT?
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specifieke taak op zich wil
nemen. Heeft u kennis van dit
onderwerp of wilt u er meer van
weten? Dan kunt u een email
sturen naar kerkrentmeesters.
vandedemkerk@pkndedemsvaart 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@
caiway.nl
Kerkdiensten 1 maart:
GK 9.30 ds. G. Schreuders,
Wierden. O.v.d.: groep C. Knd.:
peuters: Leonie Gerrits; groep
1 t/m 8. Oppas: zaal: Gerja
Hemmink, Jose Kolkman en
Marjolein Wermink. Collecten:
1. Diaconie. 2. Alg. Kerkelĳke
Arbeid. Deurcollecte: kerk.
Koffiedrinken na de dienst.
Koffieschenken: Gerlinde
Nĳenhuis en Hermien van
Lochem. 19.00 ds. G. de
Goeĳen. Gez. dienst.
Zieken. Zr. R. ReefhuisHoogenkamp, Kosterskamp 11,
verblĳft al een aantal weken in
het ZGT te Almelo. Zĳ heeft last
van een hardnekkige bacterie
die met verschillende antibiotica
behandeld is. De Here zĳ met
haar en haar gezin en geve dat
de medicatie die zĳ nu krĳgt zal
aanslaan en zĳn genezende werk
zal doen, opdat zĳ naar huis mag
terugkeren.
Jeroen Kroeze, Hagelstege 8,
is geopereerd aan zĳn hart in
het MTS te Enschede. Hĳ heeft
een nieuwe aortaklep gekregen.
Deze is eerder al vervangen in
1997. Hĳ zal een week in het
ziekenhuis blĳven en vervolgens
een aantal maanden moeten
revalideren. De Here zegene de
handen van de chirurg en zĳ met
Jeroen.
De Here zĳ met allen die
kampen met ziekte, zorgen,
moeiten en verdriet. ‘Liefdevol
en genadig is de Here. Hĳ blĳft
geduldig en groot is zĳn trouw’
(Psalm103: 8). Een hartelĳke
groet, in Christus verbonden.
PCOB Den Ham nodigt u uit
voor de maandelĳkse ontmoeting
op 4 maart in de kerk aan de
Ommerweg. De spreker is Dhr.
Tom Rang, apotheker. Thema:
Wĳs met medicĳnen. Wĳ
beginnen om 14.30 uur. De koffie
staat klaar om 14.00 uur. Welkom
allemaal.

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C.
Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 VA
Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum. Op 16 febr. is
overleden Harmina Geesje
(Hermien) Harke-Centen op
de leeftĳd van 76 jaar, Burg.
Schuitestr. 112. We leven mee
met haar kinderen klein- en
achterkleinkinderen en allen die
haar zullen missen.
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,
Bisschopshof 7, verblĳft nog in
CFH.
Jubileum. Afgelopen week
waren Hans en Femmie VerbeekSlomp, Van Wevelinckhovenpl
54, 7772 VJ, 50 jaar getrouwd.
Wĳ wensen hen samen met hun
kinderen en kleinkinderen nog
vele gezegende jaren toe. Jarig.
Dhr. F. Ramaker, Gedempte Haven
65, 7772 VD, is op 24 febr. 86 jaar
geworden. Van harte gefeliciteerd.
Baalder. Op 10 febr. overleed
in de leeftĳd van 73 jaar Mien
Slot. Ze woonde aan de
Vlasakkerkamp 14. We leven
mee met haar familie en haar
huisgenoten.
Op 16 febr. is dhr. Albert
Reinders, Gramsbergerweg
60, overleden. Hĳ is 89 jaar
geworden.
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 op
21 maart van 10.00-14.00 uur
ophalen achter de Kandelaarkerk.
Heeft u nog vragen? www.
planteenbĳbel.nl of bel met
plaatselĳke organisatoren, familie
Fransen 0523-267975.
De inzamelingsactie
Voedselbank vindt ook dit
jaar plaats rondom Biddag,
8 maart. Op 1 of 2 zondagen
ervoor (vandaag en/of volgende
week) kunt u na afloop van de
diensten een tasje meenemen,
met daarin een lĳstje van
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Laetitia van der Lans, hoofd levensbeschouwing KRO-NCRV:

“Overal in Nederland zie je weer
geloofsgemeenschappen opvonken”
Laetitia van der Lans (55) uit
Deventer is sinds kort hoofd
van de afdeling Levensbeschouwing van KRO-NCRV.
Ze geeft er leiding aan 35
medewerkers, die programma’s maken voor radio, televisie, podcast of internet.
DOOR LEO POLHUYS,
DEVENTER

Eind 2018 kreeg
Laetitia van der
Lans de vraag of ze er eens over
na wilde denken om de bekende
programmamaker Leo Fĳen op te
volgen. Fĳen is gedeeltelĳk met
pensioen.
Kloppend hart
Laetitia zei niet meteen ja. “Ik
heb eerst gebeden om helder te
krĳgen of deze baan wel iets voor
mĳ zou zĳn. Het was een spannende vraag, want het is best een
pittige functie. Ik geef inhoudelĳk
leiding aan de programma’s en
moet er onder meer voor zorgen
dat de christelĳke identiteit van
KRO-NCRV herkenbaar blĳft in
de programmering. Ook ben ik
verantwoordelĳk voor de financien die nodig zĳn om de programma’s te maken.” Aldus Laetitia,
die de ambitie heeft om van haar
afdeling “het kloppend hart” van
de omroep te maken.
Spanning
In haar woonplaats geeft Laetitia
samen met haar man Marcel Holl
tevens leiding aan De Zalige Zalm,
bureau voor geloofscommunicatie, dat inmiddels elf jaar bestaat
en een flinke groei doormaakt.
Deze uitgeverĳ biedt kerken in
Nederland een online platform
om hun kerk- en parochiebladen
te maken, verzorgt het drukwerk
en biedt als extra foto’s en artikelen aan. Daarnaast geeft het team
presentaties en trainingen over
geloofscommunicatie en vernieuwing van kerk- en parochiebladen.
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“In mĳn huidige functie kan ik
veel betekenen voor mensen binnen en buiten de omroep. Dat
gaf uiteindelĳk ook de doorslag
om deze baan te aanvaarden. Ik
begeef me natuurlĳk wel in een
werkgebied waar altĳd sprake is

Laetitia van der Lans ”Ik leef in het vertrouwen dat God me gewild heeft en dat ik me altijd in Zijn armen mag laten vallen.”

de Eucharistievieringen, het
Geloofsgesprek en Kruispunt,
waarin met een journalistieke
blik naar levensvragen wordt
gekeken. Protestants geïnspireerde programma’s zĳn bĳvoorbeeld Jacobine, De Verandering
en Met hart en ziel. Laetitia is
Levensvragen
zelf rooms-katholiek en gastlid
Volgens Van der Lans is het een
van de protestantse gemeente
belangrĳke taak voor KRODeventer. Ze studeerde theoloNCRV om programma’s te
gie aan de Katholieke Universimaken over sleutelmomenten
teit Amsterdam.
in het leven,
Eerder werkte ze
zoals geboorte,
“OP MIJN AFDELING ZIE JE DAT DE
ook al voor KROhuwelĳk en relaVERSCHILLEN TUSSEN PROTESTANTS
RKK en later was
ties, ziekte en
EN KATHOLIEK VERVAGEN. DIT IS EEN
ze woordvoerder
dood, waarin
LANDELIJKE TREND.”
van bisschop De
levensvragen
Korte van - toen nog - Groninaan bod komen. “Het gaat dan
gen en Leeuwarden. Sinds 2006
om een aantal programma’s
woont ze in Deventer.
waarin levensbeschouwing expliciet aan de orde komt. Maar je
Verschillen vervagen
kunt levensbeschouwing ook in
“Op mĳn afdeling zie je dat de
de totale programmering van
verschillen tussen protestants en
de omroep terug laten komen.
katholiek vervagen. Dit is ook
Waarom zou je bĳvoorbeeld
een landelĳke trend. Naast de
geen priester kunnen laten deelverschillen die er bestaan zien
nemen aan De slimste mens?”
beide bloedgroepen steeds meer
in dat hun gezamenlĳke wortels
Rooms-katholiek én
liggen in een brede christelĳke
protestant
spiritualiteit. Het hoeft overiKRO-NCRV kent radio- en
gens niet allemaal één pot nat
televisieprogramma’s met een
te worden, rooms-katholieken
rooms-katholieke inslag, maar
en protestanten hebben alleook met een protestants chrismaal hun eigen leer en hun eigen
telĳke signatuur. Voorbeelden
achtergrond, maar op praktisch
van de eerste categorie zĳn
van spanning, onder meer omdat
de omroep nu eenmaal grotendeels afhankelĳk is van politieke
beslissingen.” Laetitia werkt vier
dagen in Hilversum, vrĳdag is haar
vaste dag in Deventer.

Leerlingen werken aan jongerenkrant
In december hebben leerlingen
van de evangelische VO-school de
Passie masterclasses journalistiek,
vormgeving en acquisitie gevolgd.
Met als doel: een eigen krant
maken. Daar zĳn de leerlingen
nu hard mee bezig en de eerste
artikelen zĳn geschreven. Tĳdens
Pinksteren verschĳnt deze speciale Passie Pinksterkrant. Het vertrouwde GZ aan de ene kant en
- wanneer ‘ie omgedraaid wordt
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gebied kunnen ze wel van elkaars
gebruiken leren.”
Heeft ze inmiddels een lĳstje met
dingen die ze wil veranderen?
“Eén van mĳn wensen is dat onze
programma’s meer impact krĳgen
in het land. Dat zou kunnen door
bĳeenkomsten te organiseren
rondom thema’s uit Kruispunt of
Jacobine, bĳvoorbeeld over het
ingewikkelde onderwerp ‘voltooid leven’.”
Bron
Laetitia is zeker niet negatief
gestemd over de huidige ontwikkelingen binnen de kerk in ons
land. “Natuurlĳk gaan er kerken
dicht, dat zien we allemaal. Maar
dat wil niet zeggen dat het geloof
verdwĳnt, er zĳn ook lichtpuntjes. Geloofsgemeenschappen
zoeken nieuwe vormen van kerkzĳn en worden gedragen door
mensen die hun schouders eronder zetten. Op diverse plekken in
Nederland zie je geloofsgemeenschappen weer opvonken. Het
geloof is nog wel degelĳk relevant
in de huidige samenleving.”
Wat betekent geloven voor Laetitia persoonlĳk? “Het geloof is
de bron van waaruit ik leef. Ik
leef in het vertrouwen dat God
me gewild heeft en dat ik me
altĳd in Zĳn armen mag laten
vallen.”

- de jongereneditie aan de andere
kant. Bent u ook zo benieuwd
naar het eindresultaat?
Advertentie plaatsen
Adverteren in deze speciale editie
is extra interessant, vanwege de
grote oplage en het grote bereik.
Zo wordt de Passie Pinksterkrant
onder andere uitgedeeld tĳdens
het Boost Festival in Den Ham en
Opwekking in Biddinghuizen.
Weten wat de mogelĳkheden zĳn om te adverteren in
de Passie Pinksterkrant? Bel of mail met Geke: 0546 –
5774 75, geke@topic-cc.nl

Complimenten
DOOR DS. FOEKJE DIJK,
DALFSEN

Zo langzamerhand
begin ik me toch
af te vragen of er nog wel dagen
bestaan die geen bĳzondere status hebben toegewezen gekregen.
Zoals bĳvoorbeeld een hele gewone zondag.
Laten we eens 1 maart 2020
nemen. Het is geen gewone zondag, maar dit is de ‘Nationale
Complimentendag’. Het is in deze
kolommen wel vaker aan de orde
geweest, dat er bĳna geen dag,
week of maand voorbĳgaat of er
wordt wel iets nationaal of internationaal bĳzonders in de schĳnwerpers geplaatst. Dit keer dus een
nationale complimentendag. Nu
moet ik zeggen dat ik een dergelĳke dag toejuich, om het zo veronachtzaamde schouderklopje weer
eens een flinke boost te geven in
een maatschappĳ waar vaak meer
‘katten’ worden uitgedeeld dan dat
er waardering wordt uitgesproken.
Ieder mens heeft er behoefte aan
zo nu en dan gecomplimenteerd te
worden met haar of zĳn doen of
laten.
OPRECHTE AANDACHT EN HET TONEN
VAN PERSOONLIJKE WAARDERING ZIJN
IE NIET TE KOOP, MAAR RAKEN DE
MENS WAARSCHIJNLIJK DAAROM HET
DIEPST.

Volgens de organisatie van de Nationale Complimentendag draait het
om het geven van oprechte aandacht en het tonen van persoonlĳke waardering. Men zegt daar
nadrukkelĳk bĳ dat dit twee zaken
zĳn die niet te koop zĳn, maar de
mens juist waarschĳnlĳk daarom
wel het diepst raken.
Het mooie daarbĳ is dat, in tegenstelling tot de meer commerciële
dagen als Valentĳns- of Vaderdag
het succes van de Nationale Complimentendag niet te koop is. Kĳk,
dat is dan ook een aantrekkelĳke
kant van deze dag.

Ook geeft de organisatie bepaalde
adviezen, omdat complimenteren
niet iedereen altĳd even gemakkelĳk afgaat. Nadrukkelĳk wordt
gesteld dat het allerbelangrĳkste is
dat je er voor zorgt dat een compliment persoonlĳk en oprecht is.
Het lĳkt mĳ een open deur, maar
het schĳnt toch opgemerkt te moeten worden. Doe het vooral, zo
luidt een advies, op een wĳze die
bĳ jou past. Vindt je het bĳvoorbeeld moeilĳk om dingen hardop
te zeggen, schrĳf het dan op. Maar
doe het ook op een manier die bĳ
de ander past: vind iemand het leuk
om in de belangstelling te staan,
geef dan een compliment waar
anderen bĳ zĳn. Heeft iemand daar
juist een hekel aan, doe het dan
onder vier ogen. En zo gaat het nog
een poosje door met adviezen.
Persoonlĳk kan ik daar nog wel een
advies aan toevoegen: probeer van
iedere dag een complimentendag te
maken. Laat zien en horen dat je de
ander waardeert om wie zĳ of hĳ
is, of wat ze doet of gedaan heeft!
Een schouderklopje doet een mens
opveren en maakt een dag lichter.
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bij de achterdeur

zondag 1 maart 2020

waartoe een duivels regime in
staat is.

RTV-tips
Zaterdag 29 februari
EO | NPO2 | 18.10
Nederland Zingt
Special: Veertigdagentĳd. Op
woensdag 26 februari is de Veertigdagentĳd begonnen. Een tĳd
van bezinning en nadenken. De
liederen in deze uitzending kunnen daarbĳ helpen.
Zaterdag 29 februari
EO | NPO2 | 19.20
De Verandering
Michel van Rĳnswoud is nog
geen anderhalf jaar oud als zĳn
ouders gaan scheiden. Wat
Michel mist is een arm om zich
heen en bevestiging. Ondertussen wordt Michel ook op school
flink gepest. Het gaat van kwaad
tot erger en om de pĳn te verdrĳven gaat hĳ aan de drugs.
Hoe vindt de verandering bĳ
Michel plaats?
Zondag 1 maart
KRO-NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
Luc Hessel sloot zich aan bĳ
de kapucĳnen en zo begon zĳn
loopbaan in de katholieke kerk.
Zĳn eigenzinnigheid heeft ervoor
gezorgd dat hĳ de kerk inmiddels
heeft verlaten, maar zĳn officieuze priesterschap zet hĳ voort.

DOOR DS. TAMMO OLDENHUIS, COEVORDEN

Bij de les
blijven
De indrukwekkende herdenkingen van de bevrijding van Auschwitz liggen
al weer enige weken achter
ons. Rondom die herdenkingen waren documentaires te
zien over de vernietigingskampen. De moord-machine draaide op volle toeren
en joeg miljoenen Joden de
dood in. Huiveringwekkende beelden, die laten zien

Maandag 2 maart
EO | NPO2 | 14.40
Rail Away
In Polen gaan we op zoek naar
de ‘gouden nazi-trein’ die aan
het eind van de Tweede Wereldoorlog verdween.
Dinsdag 3 maart
KRO-NCRV | NPO2 | 23.10
Schone Schĳn
In Nederland verkeren ruim
350.000 zelfstandige ondernemers in financiële problemen.
Hun penibele omstandigheden
brengen ze liever niet naar buiten. Schone Schĳn portretteert
zelfstandig ondernemer Serge
(45) die met schulden van meer
dan een miljoen het hoofd boven
water probeert te houden.
Woensdag 4 maart
AVROTROS | NPO1 | 20.30
Tussen Kitsch en Kunst
In deze uitzending vanuit slot
Zeist een typemachine waarmee
men notenbalken kan typen. Na
het overlĳden van vader werd
deze op Marktplaats gezet, maar
er werd maar € 9 voor geboden en dat vond de familie iets
te weinig. Namen zĳ een goede
beslissing?
Donderdag 5 maart
NTR | NPO3 | 21.00
Bodem in Zicht
Zonder staal geen auto. Zonder
goud geen trouwring. Zonder
lithium geen accu en geen laptop. Bĳna niemand vraagt zich af
waar deze materialen vandaan
komen en onder welke omstandigheden ze uit de aarde worden gehaald. In deze aflevering
steenkool. Waar komt steenkool
vandaan?

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

Vorige week was ik uitgenodigd
voor een bĳzondere aangelegenNa deze indrukwekkende film
heid in Emlichheim, waar ik tot
kwam Erna de Vries ondersteund
aan mĳn emeritaat predikant ben
door haar dochters het podium op
geweest. Op initiatief van de buren namen plaats op daar geresergerlĳke gemeente was er een bĳzondere holocaust herdenking in de veerde stoelen. Een staande ovatie,
alt-reformierte kerk georganiseerd, die even lang duurde als na een
prachtig concert
de derde op rĳ,
in het Concertgeeentje in januari,
UITEINDELIJK LEERT DE
bouw, volgde. De
in februari en de
GESCHIEDENIS ONS DE WEG NAAR
mensen kregen
laatste in het begin
MORGEN TE VINDEN
volop gelegenheid
van maart. Voor
vragen te stellen. Kennelĳk moest
deze tweede herdenking was een
het eerst allemaal even zakken, het
bĳzondere gast uitgenodigd. Het
bleef ademloos stil totdat een man
was de 96-jarige mevrouw Erna de
Vries uit het Emslandse Lathen, een van midden veertig zich meldde en
toen hĳ de microfoon toegestooverlevende van Auschwitz.
ken kreeg, wilde hĳ deze moedige
vrouw bedanken, maar halverwege
De herdenking begon om zes uur
de regel barstte hĳ in snikken uit.
’s avonds, maar tegen half zes was
de kerk al propvol. Ik heb de kerk
In de andere hoek van de kerk
nog nooit zo vol gezien. Ik heb op
vroeg een jonge mevrouw of ze
het podium gezeten vlak voor de
haar beulen nog altĳd haatte. Met
avondmaalstafel, waar ik zo vaak
vaste stem antwoordde ze dat ze
achter heb gestaan. Bĳna oog in
geen haatgevoelens had overgehouoog met Erna de Vries, die geflanden tot op de dag van vandaag. “Ik
keerd werd door haar beide dochhad maar één wens en die wens
ters. Haar levensverhaal was ver-

het Jaar 2019. Klein (RTL Nieuws)
en Kleinnĳenhuis (Trouw) kregen
de eretitel toegekend vanwege
hun diepgravende en langdurige
onderzoek naar de toeslagenaffaire bĳ de Belastingdienst. Ze
legden daarin bloot hoe de Belastingdienst jarenlang onterecht
toeslagen stopzette en terugvorderde en ouders daarbĳ bestempelde als fraudeurs.
Bouma, die de prĳs vorig jaar
won, ging in op de wĳze waarop
Klein en Kleinnĳenhuis zĳn tegengewerkt door voorlichters. Ze
werden geïntimideerd, lastiggevallen en sommige voorlichters
spinden bĳ andere parlementaire
journalisten dat de twee niet serieus genomen moesten worden
omdat ze niks in handen hadden.
Bouma vindt dat er een grens is
gepasseerd: ‘Er is tegen ze gelogen. Dat gaat te ver, dat raakt
aan de fundamenten van de vrĳe
pers. Want als je als woordvoerder van een overheidsinstantie
de zaak verdraait, niet de waarheid spreekt, liegt, dan ben je niet
meer dan een trollenleger van het
openbaar bestuur.’
De Trouw-journalist noemt het
handelen van de voorlichters een
griezelige taakopvatting: ‘Dan ben
je geen voorlichter meer, maar
doe je aan reputatiemanagement
om de staatssecretaris of minister uit de wind te houden.’ Hĳ
pleit er voor dat voorlichters en
woordvoerders, met name in het
politieke veld, een debat gaan
voeren over de ethiek van het
werk, de grenzen en taak.
-

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

Mogen woordvoerders
liegen?
Trouw-journalist Joop Bouma pleit
voor een debat over de taak en de
grenzen van de persvoorlichting bĳ
de overheid, zo lezen we op de site
van Adformatie.

De tegenwerking en leugens
waarmee Pieter Klein van RTL
Nieuws en Jan Kleinnĳenhuis te
maken kregen in hun onderzoek
naar de toeslagenaffaire, maken
een ethisch debat over overheidsvoorlichting noodzakelĳk.
Dat zei Joop Bouma, journalist
bĳ Trouw, bĳ de uitreiking van de
Villamedia-award Journalisten van

filmd en deze film werd getoond.
Ademloos hoorden de mensen toe.
Je kon een muis horen trippelen bĳ
wĳze van spreken. Aan de zakdoeken te zien, konden velen hun emoties nauwelĳks bedwingen.

Bĳbelse interpretaties opzĳ
zetten
De Volkskrant heeft een prachtig
interview gemaakt met de nieuwe
Theoloog des Vaderlands, dr. Samuel
Lee. Enkele alinea’s daaruit.

“De Bĳbel is een oud en prachtig
boek. Helaas hebben we hier in
het westen een soort systematisch boek van de Bĳbel gemaakt
met een begin en een einde,
van Genesis tot Openbaringen.
We hebben er allerlei theorieën
omheen gebouwd. Maar feitelĳk
is de Bĳbel een oosters boek. Een
boek vol mystiek en mysterie.
Eeuwen geleden geschreven en
niet in onze postmoderne tĳd. Als
je op die manier de Bĳbel leest,
wordt het boeiend, haast poëtisch. Tegelĳkertĳd kun je er ook
waarheden en antropologische
ontwikkelingen uit halen. Neem
het verhaal van Kaïn en Abel,
over de eerste moord. Je kunt
er morele conclusies uit trekken:
hoe ga ik met de ander om, hoe
ga ik met God om. Maar antropologisch kun je er ook een verhaal
uit halen. Over de menselĳke ontwikkeling, over de eeuwenoude
strĳd tussen de jager-verzamelaars en de boeren. De strĳd tussen Kaïn en Abel was niet anders
dan die tussen iemand die land
had en iemand die geen land had.”
Dat vergt nogal ‘omdenken’. De
Bĳbel als een boek van dogma’s
en morele wetmatigheden is
plotseling een boek van verhalen.
“Dogma’s creëren verscheuring,
leiden tot verschillende kerken.
Daarbĳ wordt de Bĳbel vaak
gebruikt als argument. Daar ben
ik op tegen. Voor mĳ is de Bĳbel,
net als de kerk, een middel om
dichter bĳ Jezus en dichter bĳ
de mensen te komen. Waarom
kunnen wĳ onze dogma’s, onze
bĳbelse interpretaties, niet even
opzĳ zetten ter wille van een
ander? Nee, wĳ gaan ruziën met
elkaar. Mogen vrouwen nog dominee worden? Moeten priesters
zich aan het celibaat houden? We
leven in de 21ste eeuw. Kunnen
we niet een beetje loslaten? De
Bĳbel is er ook voor de dichters,
voor de dromers, voor de mensen die van kunst houden.”

was dat ik de zon weer eens zou
zien.” Haar moeder, die met haar
aangekomen was in Auschwitz,
werd na korte tĳd al vergast maar
zei tegen haar: ”Mĳn lieve kind, ik
geloof vast dat je zult overleven,
maar vertel dan wat ons hier wordt
aangedaan.” Ze overleefde en vanaf
haar tachtigste tot op de dag vandaag heeft ze verteld en verteld.
“Zolang ik leef zal ik vertellen, jullie
moeten het weten.”
Wat mĳ wel opviel bĳ de latere
vraagstellingen was dat vooral
vele tieners en twintigers, die er
overigens in grote getale waren,
nauwelĳks iets weten van de verschrikkingen van het nazisme. Er
werd luid en duidelĳk opgeroepen
om wat minder op het schermpje
te kĳken en te lezen, te leren uit de
geschiedenis. Uiteindelĳk leert de
geschiedenis ons de weg naar morgen te vinden. Ook in dit opzicht is
het goed te bedenken wat de Prediker eeuwen geleden al zei: ,,Er is
niets nieuws onder de zon.” En dat
laatste geldt ook ten aanzien van
het kwaad, dat altĳd weer de kop
opsteekt. Bĳ de les blĳven dus!
De titel van de film is: “Ich möchte noch einmal die Sonne
sehen.” Het boek van Erna de Vries heeft dezelfde titel.

De mens als god
“Als tegenspoed hem treft is Job, de
eerste boze burger, furieus op God,
zoals de huidige boze burger de overheid vervloekt, Gods plaatsvervanger,
die het land met een migrantenplaag
zou hebben opgezadeld.” Met deze
woorden begint ‘Ook Job was gekke
Henkie niet’, de E. du Perron-lezing
van Arnon Grunberg, die hĳ in mei
2019 uitsprak en vervolgens werd
afgedrukt in De Groene Amsterdammer. Een fragment uit deze
lezing.

Nu terug naar Job en zĳn rampspoed. God beroept zich in zĳn
verdedigingsrede op zĳn almacht
en het is precies die almacht die
gedateerd aandoet. Goed, wĳ kunnen het nog niet laten regenen,
maar het zal weinig mensen verbazen als wĳ dat binnenkort wel
zullen kunnen. En dierentuinen zĳn
het bewĳs dat wĳ tegenwoordig
de leeuwin en haar welpen prima
kunnen voeden. De hedendaagse,
westerse mens heeft geen reden
zich zo machteloos te voelen als
Job. God is niet zozeer dood, veeleer is het zo dat mensen zelf God
zĳn geworden, het leven is hun
niet meer gegeven, zoals Job nog
stelt, het is van hen. Maar daarmee hebben ze ook te maken met
de dilemma’s van God. Wie op de
stoel gaat zitten van de Schepper
moet de verantwoordelĳkheid
voor de schepping op zich nemen
en wie de bĳbel heeft gelezen
weet dat dat geen makkelĳke taak
is. Probleem is namelĳk dat de
mens die God is geworden ook
Job is gebleven. Het leven, zoals
Freud stelde, is zelfs voor deze
mens te moeilĳk, maar waar moet
hĳ heen met zĳn klacht over het
onverdiende leed nu de hogere
instanties zĳn ontmanteld?

berichten uit de gemeente
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gewenste levensmiddelen. Op de
inzamelzondag 8 maart kunt u
het door u gevulde tasje weer
meenemen naar de kerk, alwaar
ze worden verzameld in kratten
en nadien worden bezorgd bĳ de
Voedselbank. Doet u weer mee?
Van harte aanbevolen.
De jaarlĳkse
wereldgebedsdag wordt
gehouden op 6 maart in
de Katholieke Kerk St.
Stephanuskerk, De Mulderĳ 10,
7772 HH Hardenberg. M.m.v.
van gemengd koor Laus Deo
uit Lutten, o.l.v. Rudie Altelaar.
Aanvang: 19.30 uur. De liturgie
komt uit Zimbabwe. Thema: Sta
op en ga! Na afloop is er koffie/
thee. Hartelĳk welkom, namens
Comité Wereldgebedsdag
Hardenberg, Heemse, Radewĳk.
Info: Frony de Weerd,
0618266062.
LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 1 maart: De
Lantaarn 9.30 themadienst.

Zieken. Mw. KelderOldebeerlink, Meidoornstr. 41,
7775 BD Lutten, is opgenomen
in het Streekziekenhuis,
1e verdieping, k. 140, Jan
Weitkamplaan 4a, 7772 SE
Hardenberg.
Wĳ wensen alle zieken Gods
nabĳheid en kracht toe.
Jarig. Dhr. L. Odink,
Lĳsterbesstr. 4, 7775 BB Lutten,
24-02-1937.
Dhr. W. Slot, Anerweg Noord
98, 7775 AV Lutten, 26-02-1943.
Mw. G. Spang-Lichtendonk,
Posthoornweg 14, 7781 PJ De
Krim, 27-02-1942.
Dhr. A. Spang, Posthoornweg 14,
7781 PJ De Krim, 28-02-1939.
Mw. H. Rieks-Vedelaar,
Schuineslootweg 78A, 7777 RC
Schuinesloot, 28-02-1933.
Jubileum. 27 febr. mogen
Gerrit en Janny Wigger-Lawant,
Kamperfoeliestr. 8, 7775 BJ
Lutten, samen met hun kinderen
en kleinkinderen hun 50-jarig
huwelĳk vieren.
De bloemen gaan vandaag met
een groet van ons allen vanuit

de Kruiskerk naar Rina Wolf,
Anerweg Zuid 17A Lutten;
vanuit de Kapel naar fam. S.
Rieks, Schuineslootweg 78a.
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet
Visser-Hesselink, Ds. P. H.
Wolfertstraat 35, 7692 AH
Mariënberg, tel. 0523-235724,
e-mail
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 1 maart: 9.30
ds. B. Heusinkveld, Daarle.
Beerzerveld 19.00 gez.
dienst. De ERC zorgt voor een
film. O.v.d.: dhr. R. Lennips.
Diakenen: A. Maat en H. de
Lange. Collecten: zending, kerk
en gebouwen.
Meeleven. We leven mee met
mw. J. Jaspers-Bril en mw. H.
Heine-Horstink. We wensen hen
beide heel veel sterkte toe met
herstellen wat hun gezondheid
betreft.
Tekst. God bezoekt ons
dikwĳls, maar meestal zĳn wĳ
niet thuis. (Joseph Roux).

zondag 1 maart 2020

NIEUWLEUSEN
Contactpersoon: dhr. G. Vrieling, Oosterveen 24, 7711 BS
Nieuwleusen, tel. 0529-481637
Kerkdienst 1 maart: 10.00
ds. M. Develing. H.A. Knd.:
groep 1 t/m 8. Tnd.: klas 1 t/m
6. Collecten: kerk, diaconie en
onderhoudsfonds. Grote Kerk
19.15 ds. G. Trouwborst. H.A. en
dankzegging.
De bloemen gaan als groet
naar zr. Rita de Graaf-Griffioen,
Parklaan 12.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 0527241427
Kerkdienst 1 maart: 10.00
ds. M. Vis, Werkendam. Oppas:
Sanne van Dalen en Rianne v/d
Wetering. Knd.: groep 1: Ina
en Sanne. Organist: Jan Pieter
van Eerde. 14.30 ds. J. van Wĳk,
Zwolle. Dienst voor mensen met
een beperking. Organist:
Corry van den Berg. Collecten:
1. Kerk. 2. Diaconie.

boeken

DOOR DS. A. HEKMAN, ASSEN, DS. E.P.
VAN DER VEEN, OLDEMARKT EN GĲ SBERT
MEULEMAN, DEN HAM

De autoritaire verleiding.
Over de opmars van de antiliberale wereldorde. Casper
Thomas. Uitg. Atlas Contact
Amsterdam Antwerpen 2018 Prĳs
€ 22,Een informatief, actueel en waarschuwend boek. In een tĳd dat
bepaalde wereldleiders zich ontpoppen als autoritaire machthebbers en
democratische grondregels aan hun
laars lappen. De auteur laat ons zien
hoe een antiliberale wereldorde
omarmd wordt door steeds meer
kiezers. Hĳ laat als vertegenwoordigers van een autoritaire politiek
de revue passeren: Poetin, die Rusland zĳn rol als grootmacht terug
wil geven; Victor Orban van Hongarĳe, waar Europees liberalisme
wordt afgewezen; Narendra Modi
die in India het hindoenationalisme
aanwakkert; Erdogan van Turkĳe;
en Donald Trump, die de Ameri-

kaanse democratie om zeep helpt.
De auteur verwĳst naar Francis
Fukuyama die meent dat de hedendaagse politiek in de ban is van
megalothymia. De diepe behoefte
om als superieur te worden gezien,
grootheidswaan. De drĳfveer van
het opgeblazen individu dat zichzelf
superieur waant en wegen zoekt
om dat aan de wereld te bewĳzen
- door president van de VS te worden, bĳvoorbeeld. Alle vĳf vormen
een club doodgravers van de mondiale liberale democratie. (AH)
Zorg voor de ziel. Spiritueel
leven vanuit de christelĳke
traditie. Arjan Plaisier. Uitg.
KokBoekencentrum, 223 pag.
€ 16,99
‘Dit boek is een pleidooi voor een
spiritueel christelĳk geloof’ aldus de
auteur in het voorwoord. Spiritualiteit is de beleving van het geloof
die z’n plaats vindt in de ziel als
‘geheim van de menselĳke persoon’.
Het begrip spiritualiteit wordt in
dit boek breed verkend door o.a.
bĳ een aantal personen uit de Bĳbel (o.a. Mozes bĳ de brandende
braamstruik) en de geschiedenis
stil te staan. In andere hoofdstuk-

ken wordt de relatie met de liefde
tot God maar ook tot de naaste en
de aarde gelegd en is er aandacht
voor de spiritualiteit van het gebed
in vaste en vrĳe teksten (Luther).
Ook gaat de auteur in op de spirituele kant van de traditie en de
gemeenschap met de doop als
teken van verbondenheid en ook
de liturgie met het avondmaal heeft
een spirituele dimensie. Vele namen
en citaten passeren de revue. De
titel suggereert misschien een persoonlĳke toon, dicht bĳ de mens
in z’n dagelĳks en religieus bestaan,
maar het boek is meer informerend en docerend van aard. Zeker
leerzaam voor mensen met – enige
– theologische kennis die geïnteresseerd zĳn in een theologisch getint
overzicht van spiritualiteit. (EvdV)

Vaak lopen zĳ op latere leeftĳd
alsnog tegen onverwerkt verdriet
aan. Dankers beschrĳft haar eigen
ervaringen en die van anderen die
zĳ geïnterviewd heeft. Dat leidt
tot een toegankelĳk boek dat voor
herkenning zorgt bĳ volwassenen
die als kind een ouder zĳn verloren.
Het boek biedt pastorale handreikingen en is geschikt voor zowel
mensen die op jonge leeftĳd een
ouder zĳn verloren als voor mensen in hun omgeving. (GM)

Na zo lang nog. Leven met
jong ouderverlies. Henrike
Dankers. Uig.kokBoekencentrum,
128 pagina’s, € 12,99
Vrĳwel iedereen kent wel iemand
uit zĳn of haar nabĳe omgeving
die als kind een ouder is verloren.
Deze kinderen werden en worden
vaak bĳ de dood weggehouden:
verdriet is niets voor kinderen.

gebed van de week

God, wees in mijn hoofd
God, wees in mĳn hoofd
en in mĳn begrĳ pen.
God, wees in mĳn ogen
en in mĳn blik.
God, wees in mĳn mond
en in mĳn spreken.
God, wees in mĳn hart
en in mĳn gedachten.
God, wees met mĳ
aan het einde van mĳn leven
en als ik sterven moet.
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De toekomst van
kernwapens
Het Vredesplatform Zwolle
organiseert in samenwerking
met stichting PAX voor Vrede
een bĳeenkomst over de
modernisering van kernwapens.
Remco Frank, nucleair specialist
van Pax, geeft een lezing over de
huidige context en toekomst van
kernwapens. De bĳeenkomst is
bedoeld voor iedereen die meer
wil weten over wat men lokaal
kan doen tegen de toenemende
kernwapendreiging. Na de pauze,
omstreeks 20.15 uur, is er ruimte
voor nadere kennismaking
tussen het aanwezige publiek
en de organisaties in Zwolle die
actief werken voor vrede en een
kernwapenvrĳe wereld.
Donderdag 5 maart, 19.00 - 21.00 uur (inloop 18.45
uur) , Zwolle, Stadkamer Centrum, Zeven Alleetjes 1a

Vrijoet; streektaalavond Assen
In het kader van ‘Meertmaond
Streektaolmaond‘ wordt er een
evenement gehouden in Assen.
‘Vrĳoet’ is het thema, met
een duidelĳke link naar 75 jaar
bevrĳding. Marinus Scholten
verzorgt de muziek en zang, met
ondermeer nieuwe Drentstalige
kinderliedjes. Daarnaast leest
Jan Germs eigen verhalen,
speelt Jan Hartlief een taolspel
met het publiek en draagt
Hans Jalvingh gedichten voor.
De presentatie is in handen
van Reinder van der Molen.
Iedereen is van harte welkom,
reserveren is niet nodig.

Vrĳdag 6 maart, 19.30 uur (inloop 19.15 uur), Assen,
Kunstplaza Schurer, € 7 (incl. koffie, thee en lekkers)

Slotconcert Projectkoor Praise United
Na vier inspirerende oefenavonden is het Projectkoor
Praise United 2020 klaar voor
haar slotconcert.
Het bĳna uit honderd zangers
bestaande koor, allen uit
Hoogeveen en omgeving, staat
onder leiding van Martin Brand.
De zangers worden begeleid
door een professionele band
onder leiding van Henk Doest.
De organisatie van dit project
is in handen van Gospel Music
Hoogeveen en Martin Brand.
In 2010 zĳn Martin Brand (een
veelzĳdig zanger, tekstschrĳver,
performer en spreker) en
pianist Henk Doest van start
gegaan met Praise United.
Inmiddels zĳn er in het hele land
tientallen projecten met succes
uitgevoerd. Opzet is dat met
een lokale organisatie een groot
interkerkelĳk gelegenheidskoor
wordt opgezet dat in een maand
tĳd naar een avondvullend
concert toewerkt.

anoniem, gebed uit Engeland (1538)
Zaterdag 7 maart, 19.30 uur, Hoogeveen, Vredevorst,
meer informatie: www.at-tickets.nl Ook aan de deur
zullen eventueel kaarten te koop zĳn, maar vol is vol.
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kerkdiensten

zondag 1 maart 2020

Wij lezen vandaag
Zaterdag 29 februari
Psalm 51
Zondag 1 maart
Exodus 2:23 -3:10
Maandag 2 maart
Exodus 3:11-22
Dinsdag 3 maart
Exodus 4:1-17
Woensdag 4 maart
Exodus 4:18-31

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

Drenthe

Donderdag 5 maart
Exodus 5:1-18

Zondag 1 maart 2020

Vrĳdag 6 maart
Exodus 5:19-6:13(-25)

Aalden 10.00
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van
Noord De Bron 10.00 ds. L. v/d
Peppel JK 10.00 ds. R. Koopman
De Slingeborgh 10.30 da. E.
Struikmans OK 10.00 ds. R. Busschers
Beilen PK 10.00 ds. B. Olde
Borger GH 10.00 ds. M. van ‘t
Hof
Bovensmilde WK 10.00 ds. G.
v/d Werff
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. O. Doorn
19.00 ds. B. van Werven
Drĳber GK 10.00 dhr. Roest
Dwingeloo 10.00 ds. J. de Kok
Een 9.30 ds. H.J. Meĳer
Elim GK 10.00 gez. dienst
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 ds. M. Hazeleger
Gasselternĳveen 10.00 da. E.
de Vries
Gees GKW 11.00 da. W. Hordĳk
Gieten DK 10.00 da. J. Middeljans
Hĳken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. P. de Kruĳf
Hollandscheveld GZ 10.00
ds. Y. Breemes HZ 19.00 ds. Y.
Breemes. Zangd.
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. F. den Arend
Hoogeveen GH 9.30 ds. J.
Paans GrK 9.30 ds. J. Santerse
17.00 ds. H. Hoogeveen HK
9.30 ds. P. Lindhout OK 9.30 ds.
A. Heiner VH 9.30 ds. W. Loosman 17.00 vespers Weidesteyn
10.30 da. G. Wiersma Olden
Kinholt 10.15 ds. H. Rooze
H.A. WK 10.15 dhr. B. Wessels
Klazienaveen EH 9.30 ds. H.

Zaterdag 7 maart
Matteüs 7:13-23

Even doordenken
Een stellige mening gaat meestal
hand in hand met gebrek aan
kennis
Rikkert Zuiderveld

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

Flevoland
Zondag 1 maart 2020
Kraggenburg 10.00 ds. J. Renkema
Marknesse 9.30 ds. W. Andel
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

Overijssel
Zondag 1 maart 2020
Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schwarz De Ontmoeting
10.00 ds. J. Goossen 15.30 ds.
C. Elsinga GrK 10.00 ds. P.
Endedĳk PK 10.00 ds. M. Montagne Noach 10.00 ds. D. van Bart
Eugeria 10.30 ds. J. Dekkers
ZGT 10.30 da. A. Stienstra
Beerzerveld 10.00 ds. J. Was-

senaar 19.00 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim WK 10.00 da. G.
Rohaan 19.00 dhr. J. Gottmers
Berkum HH 9.30 ds. P.
Wolthaus
Blankenham 9.30 mw. J. Lalkens
Blokzĳl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meĳer.
H.A. Dĳkhuis 10.00 ds. G. Veening. H.A.
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d
Berg
Daarle HK 9.30 ds. T. Nieuwenhuis 19.00 drs. J. Eertink GK
9.30 ds. C. Elsinga 15.00 da. P.
Krajenbrink
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. T. Keuning Oudleusen 10.00 ds. H.
Schipper
Dedemsvaart Antenne 10.30
n.b. VDK 9.30 ds. K. van Staveren 16.30 ds. K. van Staveren
Fontein 19.00 ds. J. Zondag
De Krim PK 10.00 ds. G.
Rohaan
Delden OB 10.00 RvK
Den Ham GK 10.00 ds. G.
Schreuders 19.00 ds. G. de Goeĳen
Enschede Lonneker 10.00
ds. G. Labers Heerspink Usselo
10.00 ds. O. Haasnoot BK
10.00 ds. J. Zondag HZ 10.00
past. G. Slüter Zorgpalet 18.00
ds. A. Fuhrmann
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten
18.00 ds. F. den Oudsten. Jeugdd.
Genemuiden GK 9.30 Melania
Hadnagy 19.00 ds. A. Oosterwĳk GrK 9.30 ds. J. Olie 15.30
ds. A. de Kruĳf HC 9.30 ds. W.
Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Hardenberg Baalderveld
10.00 ds. P. Langbroek Witte
Kerk 10.00 ds. H. Dorgelo De
Matrix 9.30 ds. Y. van Benthem
Radewĳk 10.00 ds. P. Noordmans Oostloorn 11.00 ds. H.
Visser SK 19.00 ds. A. de Lange
19.00 ds. P. Langbroek
Heino 9.30 dhr. H. van Solkema
Holten Kandelaar 9.30 ds. G.
van Herk 19.00 ds. M. van Sandĳk DK 9.30 ds. S. Roozenboom
Kampen OH 10.00 ds. K. Jager
Kuinre 10.00 ds. H. Torenbeek
Kamperveen 9.30 e-meeting

Lemelerveld BK 10.00 ds. G.
Naber
Lutten LK 9.30 themadienst
Mariënberg SK 9.30 ds. B.
Heusinkveld
Nieuwleusen GrK 10.00 en
19.15 ds. G. Trouwborst. H.A. en
dankz. OK 10.00 ds. M. Develing
Nĳverdal RB 9.30 ds. J. Eertink
HC 9.30 ds. B. v/d Weg
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans
19.00 ds. E. Jans. Jeugdd. GK
9.30 ds. J. v/d Zee
Ommen GK 9.30 ds. J. Droogendĳk HK 10.00 ds. J. Adriaanse
19.00 ds. J. Schipper
Rĳssen GK 9.30 en 19.00 n.b.
Rouveen 9.15 ds. P. v/d Meulen
Schuinesloot 11.00 ds. J. Post
Sint Jansklooster JK 10.00
ds. M. Vis 14.30 ds. J. van Wĳk
Kapel 14.30 ds. D. Wolters
Staphorst 11.00 ds. P. v/d Meulen HK 10.00 ds. T. Prins
Steenwĳk GrK 9.30 ds. D.
Wolters 19.00 ds. A. Bregman
OV 9.30 en EV 10.45 ds. J.
Woltinge
Steenwĳkerwold 9.30 ds. E.
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H.
Pap MK 10.00 dhr. J. Smit
Vriezenveen OK 9.30 ds. W.
den Braber 19.00 Taizé-viering
Wanneperveen 11.00 ds. W.
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. R. Kranen
Wierden DK 9.00 10.45 ds.
T. Smink 18.45 ds. H. Donken
GK 9.30 en 19.00 ds. P. Dekker
Hoge Hexel 9.30 ds. H. Donken 15.00 ds. T. Smink
Wĳhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d
Dool
Wilsum 9.30 ds. W. Terlouw
14.30 ds. T. Veenstra
Windesheim 10.00 ds. J. van
Wĳk 19.00 ds. E. Terpstra
Witharen 10.00 mw. G. Mateman
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d
Spek HK 19.00 ds. A. v/d Spek
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink
GrK 17.00 Michaëlsviering JK
9.30 ds. G. Codée 17.00 ds.
P. Baas OK 10.00 ds. I. Epema
Open Kring 9.30 ds. C. Baljeu
SiK 10.00 en 19.00 ds. H. Evers
StK 10.00 ds. H. de Kok

Gelovige nalatenschap van
Professor Willem Balke

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

Jumelet
Kloosterveen De Ontmoeting 10.00 ds. H. Harmsen. H.A.
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. T.
Oldenhuis
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J. van
Bart. Voorber. H.A. 15.00 ds. T.
Beekman
Nieuweroord RH 10.00 ds. W.
Bakker 19.00 ds. A. Prins
Nieuw Weerdinge RW 10.00
ds. van Elten
Nĳeveen 10.00 ds. V. Top
Pesse OK 10.00 ds. J. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 ds. L. Giethoorn
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wĳngaard
9.30 kliederkerk
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. T. Beekman. Voorber. H.A. 15.00 ds. W.
Hulsman. Voorber. H.A.
Valthe 10.00 ds. E. v/d Meulen
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 da. H.
Cohen SK 10.00 da. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van
Slooten DK 10.00 dr. E. Noort
Zuidwolde GK 10.00 da. B.
Gras
Zwartemeer GK 9.30 ds.
Visser

De uitgave is een
bundel eerdere artikelen en
lezingen en nieuw geschreven
stukken.

Georg Hamann en Luther), de
negentiende eeuw (Willem de
Clercq en Allard Pierson) en ‘In
de praktĳk’ (over ‘Het functioneren van de rechtvaardiging
in de prediking’ en ‘Geloof en
volksaard: de Frank, Fries en
Saks in ons land’).

Inhoud
Ze gaan over hermeneutiek,
vroege reformatorische bewegingen, Calvĳn (onder meer over
‘Calvĳn en Noordmans over de
oecumene’), Beza, de Heidelberger, de achttiende eeuw (Johann

Getuigen
Balke wil vooral doorgeven
wat de reformatoren en andere
theologen aan schatten uit
Gods Woord hebben opgedolven. De getuigen uit het verleden hebben begrepen dat ‘leven

DOOR DR. JAN
DIRK WASSENA AR ,
HELLENDOORN

Professor doctor Willem
Balke schreef ‘Via Vitae. Opstellen over kerk en theologie in het perspectief van de
Reformatie’. Via Vitae, ‘de
weg des levens’; deze titel
ontleende hij aan Psalm 16.

met God’ betekent: gaan op
de weg die Hĳ door zĳn Woord
bekendgemaakt heeft. Alles met
elkaar heeft het boek van Balke,
die inmiddels 86 jaar is, iets
van een wetenschappelĳk
testament, dat niet minder een
gelovige nalatenschap behelst.
Willem Balke, Via Vitae. Opstellen over kerk en theologie
in het perspectief van de Reformatie; 440 p., gebonden;
Uitgeverĳ De Banier, Apeldoorn; ISBN 9789402907360;
prĳ s: € 24,95.
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Speurtocht door heel Europa

Frappant boek over WO II
We vieren dezer dagen dat we
75 jaar geleden bevrijd zijn.
Her en der worden archieven
nageplozen, verschijnen er
documentaires, films en dagboeken en worden exposities
georganiseerd. De verhalen
die opduiken zijn verhalen
over het verzet, over verraad,
over vervolging en uitroeiing. Er zijn tientallen boeken
verschenen. Eén boek springt
er uit: ‘De geheugenlozen’
van Géraldine Schwarz

Muziekagenda
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 13 maart
Concert van ‘The gregorian
voices’, 20.00 uur, Emmen,
€ 22,50, tickets via
www.vanplan.nl/uitje

DOOR G. KR A A ,
BORNERBROEK

Het geheugen van
‘De geheugenlozen’ functioneert nog prima,
maar het wordt onder de oorlogsomstandigheden toch maar
liever uitgeschakeld.

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

Géraldine Schwarz
Géraldine Schwarz heeft een
goed uitgangspunt: haar moeder
is Parisienne, haar vader komt
uit het Duitse Mannheim. Zelf
studeerde ze aan de Sorbonne,
met haar verstand en haar
geheugen is niks mis. Het gaat
haar niet om sterke verhalen,
erge of blĳde gebeurtenissen, ze
wil weten hoe het zát. Hoe het
hier en daar nóg zít.
De grootvader
Haar opa uit Mainz bezat een
petroleummaatschappĳ , tot in
de oorlog samen met een joodse fi rmant. Via oude papieren
kwam Géraldine er achter: de
medefi rmant moest snel weg
om aan de Endlösung te ontkomen. Hĳ verkocht zĳn aandeel
noodgedwongen voor een veel
te zacht prĳsje. Hĳ overleefde
de oorlog, kon amper ontsnappen naar Amerika. Zĳn advocaat
probeerde verhaal te halen.
Géraldine gaat na hoe haar opa
reageerde: hĳ dook weg, verschool zich achter argumenten
en speelde een verongelĳkt
slachtoffer. Wir haben es nicht
gewusst.
Via deze individuele aff aire gaat
Géraldine na hoe het in het
algemeén zat.
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Zondag 22 maart
InSalvation-Exodus Tour,
19.30 uur, Urk, Volle
Evangeliegemeente De
Morgenster, Rotholm 20, € 3,50,
info/tickets: eventsforchrist.nl
Zondag 22 maart
Veenkoloniaalse zangdienst,
19.00 uur, KlazienaveenNoord, Scholtenskanaal
Oostzĳde 62, gratis (collecte)
Vrĳ dag 27 maart
InSalvation-Exodus Tour, 19.30
uur, Assen, Baptistengemeente
de Ark, € 3,50, info/tickets:
eventsforchrist.nl

miljoen slachtoffers…
Dat was Hitler niet gelukt bĳ
het uitroeien van fysieke of psychische gehandicapten. Toen dat
‘al te’ grootschalig werd, kreeg
Hitler felle protesten (vooral
van kerkelĳke zĳde) en hield hĳ
zich nog enige tĳd wat in.

In Europa
Géraldine vraagt zich meer af
en het is erg interessant om
haar speurtocht te volgen, heel
Europa door. In Denemarken
Experiment
was de situatie anders: daar lekt
Dat is aldoor haar aanpak: van
het plan uit dat de volgende dag
het bĳzondere naar het algealle joden in één klap opgepakt
mene. Ze ontdekt dan dat de
zouden worden. De bevolking
regio van Mainz een experiment zorgde er voor dat de joden
van Hitler onderging. De Führer massaal konden onderduiken. En
liet een proefItalië voelde er
ballon op: als hĳ
evenmin voor om
SCHWARZ LAAT ZICH GRONDIG
in het openbaar
veel joden uit te
INFORMEREN EN GAAT NA OF DE
een flinke massa
leveren aan zĳn
MENSEN HUN GEHEUGEN KWIJT
joden zou wegDuitse bondgeWAREN ALS HET ZO TE PAS KWAM.
voeren, (nog)
noot.
PIJNLIJK OM TE LEZEN.
via gewone treiEen Geert-Maknen op klaarlichte dag, onder
kerig boek, dus, een rondgang
de ogen van iedereen vandaan,
langs Oostenrĳk, Hongarĳe,
hoe zou zĳn volk op deze daad
Polen, etc., maar het dikke boek
van de nazi’s reageren? En zie,
blĳ ft boeiend en buitengewoon
iedereen keek de andere kant
informatief.
op. De gouwleider liet weten
dat alles gladjes verlopen was.
In Vichy
Geen opstand, geen protest. En
In Frankrĳk speelt zĳ hetzelfde
dát gaf Hitler de ruimte om alles spel: via een individueel geval,
op te schalen naar uiteindelĳk 6
weer uit eigen familie. Geen

opa, maar een neef uit de vrĳe
Vichy-sector, waar maarschalk
Pétain regeerde. Haar neef was
gendarme in een bergdorp:
speelde hĳ het verderfelĳke spel
mee of bleef hĳ moreel overeind? Het Franse volk krĳ gt van
de schrĳ fster een behoorlĳk
pak slaag, niet het hele volk
had in het verzet gezeten, zoals
De Gaulle beweerde. Pétain en
de Franse gendarmes hadden
van harte meegewerkt aan het
wegvoeren van joden, soms nog
voordat uit Duitsland het bevel
kwam, vaak onder verschrikkelĳke omstandigheden, zoals in
het Franse Westerbork Drancy, en vanuit het wielerstadion
Vel d’Hiv nabĳ Parĳs.
In Nederland
Terloops neemt de schrĳ fster ook Nederland mee,
want daar woont haar zus en
ook hier laat ze zich grondig
informeren en gaat ze na,
of de mensen hun geheugen
kwĳ t waren als het zo te pas
kwam. Pĳnlĳk om te lezen.
En zo voort. Het boek laat
zich in één adem uitlezen.
Géraldine Schwarz wĳst
naar anderen, maar ook
naar zichzelf. En naar ons…
Wie zĳn wĳ , als de keus
aan ons is? De Amerikanen

hanteerden na de oorlog 4 categorieën ‘fout’: hoofdschuldig,
belast, minder belast of ‘Mitläufer…’? Haar conclusie: dankzĳ
wegkĳkende meelopers konden
de Nazi’s sluipenderwĳs regeren
als meedogenloze topcriminelen. Wegkĳken is anno 2020 nog
steeds gevaarlĳk!
Géraldine Schwarz “De geheugenlozen” Uitgeverĳ Atlas,
ISBN 9789045036373, boek en e-boek.

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, huetinkroyalmusic.nl
Zaterdag 18 april
Gebr. De Jong (orgel en
harmonium), 16.00 uur,
Hasselt, Ichthuskerk,
Kastanjelaan 3
Donderdag 23 april
Timzingt, cabaretvoorstelling
‘Verloren vaders’, 20.00 uur,
Assen, De Nieuwe Kolk,
Weierstraat 1, € 24,50 info/
tickets: eventsforchrist.nl
Zaterdag 25 april
75 jaar bevrĳding, Evert van
de Veen op orgel en Aniek van
Oosterom op panfluit, 20.00
uur Lemelerveld, WHZ-hal,
Grensweg 17, € 15, huetinkroyalmusic.nl
Vrĳ dag 1 mei
Aanbiddingsconcert m.m.v.
Worship Central, 20.00 uur,
Zwolle, Verrĳzeniskerk,
Zwolle
Bachlaan 150, info/tickets:
eventsforchrist.nl
Informatie voor de muziekagenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlĳkzondagsblad.nl
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Agenda

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, 10.00-15.30 uur, € 10, aanmelden: famhemstede@gmail.com,
info: ewv.nl

Zondag 1 maart,
Opening expositie ‘Lĳden en Bevrĳden’, 13.00 uur, Hengelo, Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18

Kelvin Mulder vond Christus door een uitzending van The Passion. In eerste instantie vond
hij het vooral mooi gemaakt: “Knap hoe de
bedenkers een stukje geschiedenis naar deze tijd
trokken.”

Geloven door The Passion (II)

“ Ik kon alleen maar roepen:
Ik geloof! Ik ben overtuigd!”

Zondag 1 maart
Jeugddienst met ReTurn uit Enter/
Rĳssen, 19.00 uur, Wierden,
Gereformeerde Kerk, Spoorstraat 7

Maandag 2 maart
Conferentie leidinggeven als Mozes,
10.00 - 15.30 uur, Hellendoorn,
€ 20 (inclusief lunch)

Dinsdag 3 maart
Cursus ‘De 7 wonderen van het
kruis’ met Tineke van Streun (deel
5), 19.30 uur, Zwartsluis, De
Poort, Het Singel 16, info: leerhuiszwartewaterland.nl

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

Woensdag 4 maart
Benedictĳns Leiderschap, , 9.00 16.00 uur, Diepenveen, Nieuw
Sion, Vulikerweg 6, www.nieuwsion.nl

Woensdag 4 maart
Kloosterochtend, 10.00 - 12.00
uur, Zwolle, Dominicanenklooster,
Assendorperstraat 29, € 5

Woensdag 4 maart
Theologisch eetcafé: een nieuw
christendom met ds. Marĳn
Rohaan, 17.30 uur, Zwolle,
Het Vliegende Paard, Voorstraat 17-19, € 7,50, aanmelden:
an.vandermeulen@planet.nl

Donderdag 5 maart
De toekomst van kernwapens,
19.00 - 21.00 uur (inloop 18.45 uur),
Zwolle, Stadkamer Centrum,
Zeven Alleetjes 1a

In 2011 maakten we voor het
eerst kennis met The Passion,
een muzikaal-bijbels evenement dat op Witte Donderdag werd gehouden in Gouda.
Sindsdien is er elk jaar een Passion geweest, elke keer op een
andere locatie. Inmiddels is het
evenement ook al een keer in
de Verenigde Staten georganiseerd en drie keer in Vlaanderen. Op 28 maart was Den
Haag plaats van handeling.
Kelvin Mulder blikt terug op
die bewuste donderdag.

“Heel eerlĳk? Ik weet niet zo goed
wat ik van The Passion moet denken. Het is zo werelds uitgebeeld
en het verhaal komt te makkelĳk
over.” Je zou niet denken dat deze
uitspraak komt van iemand die
zeven jaar geleden tot geloof kwam
dankzĳ The Passion.
Kelvin Mulder, een dertiger, wilde
niets van het christelĳk geloof
weten, tot het moment dat hĳ
samen met zĳn gelovige vrouw de
uitzending van The Passion in Den
Haag bekeek. “Ik vond het vooral
mooi gemaakt, knap hoe de beden-

kers een stukje geschiedenis naar
deze tĳd trokken.”

Licht
Daarom wist Kelvin ook niet wat
hem overkwam op het moment
dat ‘Jezus’ in oogverblindend licht
op de Hofvĳver verscheen: “Ik
brak. Ik besefte plotseling dat
Jezus ook voor mĳ is gestorven en
ik kon - vol verbazing - alleen maar
roepen: ‘Ik geloof! Ik ben overtuigd!’ Het was te overweldigend
Op het moment dat de scène uit
om te beschrĳven. Ik werd in mĳn
The Passion Kelvin diep raakt, weet
ziel geraakt, zoals alleen Jezus dat
Danielle wat er
kan.”
gebeurt: “Danielle
Het was niet de
IK HAALDE ALLES UIT DE KAST OM
stond zo sterk
eerste keer dat
HAAR TE LATEN BESEFFEN HOE DOM
in haar geloof, ik
Kelvin zo onder
HET WAS OM TE GELOVEN IN ZO’N
hoefde niets uit te
de indruk was van
STOFFIG BOEK. MAAR HET WAS
leggen. Op eerste
‘het licht’. Toen
VERSPILDE ENERGIE
paasdag gingen we
Kelvin jaren daarsamen naar de kerk, en sindsdien
voor het contact met verkeerde
vrienden verbrak en stopte met de komen we daar elke zondag. We
zĳn met open armen ontvangen.”
drugs, ervoer hĳ een zware strĳd.
“Ik zag ‘s nachts de demonen over
Ander mens
mĳn muren kruipen. Zolang ik
Nog datzelfde jaar wordt Kelvin
me op een helder licht van boven
gedoopt en doet hĳ belĳdenis.
richtte, hadden de demonen geen
Inmiddels is hĳ een jaar oudervat op me. God wás daar al, besef
ling kerkrentmeester. “Ik ben een
ik nu ik erop terugkĳk.”

DOOR ESTHER DE VEGT,
KERKELIJK WERKER ,

Eén dag extra

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

Donderdag 5 maart
Cursus Ruimte voor de Geest met
ds. Jelle de Kok (deel 1), 20.00 uur,
Nieuw Weerdinge, PKN kerk,
Weerdingerkanaal ZZ 143, € 10,
aanmelden: predikant@pgnwr.info,
tel. 0591 - 527353, info: ewv.nl

Donderdag 5 maart
Zoeklicht on Tour: ‘Hem blĳven
verwachten’, m.m.v. ds. Theo Niemeĳer en zangeres Joke Buis, 20.00
uur (inloop 19.15), Emmen, De
Wegwĳzer, Meerstraat 36, gratis,
info: zoeklicht.nl/100jaar
Lees verder op pagina 11

Vol van God
Toch duurde het even voordat Kelvin dat wilde toegeven. Een paar
jaar na zĳn radicale keus ontmoette
hĳ zĳn huidige vrouw Danielle.
‘Klein’ detail: ze was christen. “Ik
kon dat niet uitstaan. Ik haalde
alles uit de kast om haar te laten
beseffen hoe dom het was om te
geloven in zo’n stoffig boek. Maar
het was verspilde energie. Danielle
bleef geloven.”

Zou God iets in de schepping hebben gestopt,
zodat de natuur zichzelf herstelt na een ramp?

VRIES

Als je op 29 februari geboren bent, heb je dit jaar
geluk: je bent namelĳk eindelĳk
weer eens jarig!

totaal ander mens”, zegt Kelvin,
waarbĳ nog steeds de verwondering doorklinkt in zĳn stem. “Ik heb
meer geduld, heb meer oog voor
anderen en ik heb rust. Ik ben niet
meer zo vol van mezelf. Ik wil vol
van God zĳn.”
Te werelds
“Ik kan het niet ontkennen: God
heeft tot mĳ gesproken door
The Passion”, vertelt Kelvin. Toch
heeft hĳ ook bezwaren tegen het
muziekspektakel en die veroorzaken een ‘soort innerlĳke strĳd’. “Ik
vind het evenement te werelds en
te makkelĳk. Tegelĳkertĳd ken ik
geen andere manier om het pure
evangelie bĳ zo’n groot publiek te
brengen. Als christenen onderschatten we geregeld het evangelie,
we willen graag zelf de controle
hebben, maar we hoeven alleen
maar te getuigen. God doet de
rest.”
Die Passion
Dit jaar zal voor het eerst een editie van The Passion plaatsvinden in
Duitsland. Op woensdag 8 april kan
het Duitse publiek genieten van
Die Passion in Essen (Ruhrgebied).
Op donderdag 9 april trekt de
Nederlandse cast naar Roermond.
(Bron: Thepassion.nl, Mirjam Hollebrandse)

Toch maak ik me ook wel zorgen
om het klimaat. Allerlei warmterecords worden verbroken
en we weten allemaal van de
opwarming van de aarde. Dat
komt grotendeels door menselĳk
toedoen.

Aan de andere kant: in 1815
Weet u eigenlĳk waarom we elke
barstte in Indonesië de vulkaan
vier jaar een dag extra hebben? Ik Tambora uit. Die uitbarsting
moest het zelf ook even opzoezorgde voor een weersverandeken, maar het
ring over de hele
komt omdat de
aarde. 1816 is de
1816 IS DE BOEKEN IN GEGAAN ALS
aarde 365 ¼ dag
boeken in gegaan
‘HET JAAR ZONDER ZOMER’.
nodig heeft om
als ‘het jaar zonhaar baan om de zon te maken.
der zomer’. Het is daarna weer
Als we dat niet zouden corrigegoed gekomen met de aarde en
ren, zou elke 100 jaar de lente 24 het klimaat.
dagen vroeger vallen. Dus als we
schrikkeldag nu zouden afschafZou God dan toch iets in de
fen, vieren we in 2120 eind febru- schepping hebben gestopt, zodat
ari al voorjaar. Dat zou de naam
de natuur zichzelf herstelt na
‘voorjaarsvakantie’ wel eer aan
een ramp? Het zou fijn zĳn als
doen.
we daarop kunnen vertrouwen.
Toch hebben we zelf ook een
Voorjaarsweer in februari lĳkt me bepaalde verantwoordelĳkheid
in elk geval fijner dan de herfstom goed voor het klimaat te
achtige stormen waar we het dit
zorgen. Dit jaar hebben we daar
jaar mee moeten doen.
zelfs één dag extra voor.

berichten Het Zondagsblad
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Kerkdienst. Zondag 1 maart,
9.30 uur, voorganger mw. J. Lalkens.
Pastorale hulp: Als u die nodig
hebt, geeft u dat dan door aan een
van de ouderlingen.
Zieken, eenzamen en allen die pĳn
en verdriet hebben wensen we
Gods troost en nabĳheid toe.
Bĳbelkring: Op maandag 2
maart om 13.30 uur praten we
over het onderwerp: Hoe overleef
ik in de woestĳn, m.a.w. Wat kun
je doen om in een moeilĳke periode overeind te blĳven? Iedereen
is van harte welkom.
Overweging: Mattheüs 6:8b: “Jullie Vader weet immers wat jullie
nodig hebben, nog vóór jullie het
hem vragen.”
Je gebed is voor God geen verrassing. Hĳ weet al wat er komt,
wat je vertellen wilt, wat je nodig
hebt. Terwĳl jĳ nog naar woorden
zoekt, heeft Hĳ het al begrepen.
Dus als je verzeild bent geraakt in
situaties die je niet kunt uitleggen,
hoef je ook niets uit te leggen. En
als je door omstandigheden een
keer geen woorden hebt kan het
ook zonder woorden. Of als het
teveel is om op te noemen, zoveel
dat je geen begin kunt vinden, laat
staan een einde, dan mag je ook
stil worden en zwĳgen. En voor
het geval je het niet meer op een
rĳtje hebt en je jezelf niet meer
begrĳpt, dan kun je er gewoon van
uitgaan dat God alles begrĳpt. Dan
laat je gewoon in je hart kĳken en
zeg je: “Houd me vast, ik reken
op U! Op wie anders?” Joke Verweerd
Poerim (Lotenfeest, wordt eind
februari - begin maart gevierd)
(Uit Weet wat je viert)
Het vrolĳke poerimfeest lĳkt wel
op carnaval, maar is gebaseerd
op een ernstig verhaal. In het jaar
475 voor Christus ontkwamen
de joden aan een massale moordpartĳ in Perzië, ongeveer het Iran
van nu. Haman, de minister van
de Perzische koning, had om deze
slachting gevraagd. Het joodse
meisje Esther en haar oom Mordechai overtuigden de koning van
de misdadigheid van Hamans plan.
De joden wisten de aanval met
een hevig gevecht af te slaan en
Haman werd ter dood veroordeeld. Poer betekent lot. Haman
bepaalde de datum van de moordpartĳ door lootjes te trekken. Op
de joodse kalender was dat de 14e
dag van de maand Adar. En dat is
nu de dag van Poerim ofwel het
Lotenfeest. Op de avond vóór en
de ochtend van het feest gaan de
kinderen naar de synagoge, het
joodse gebedshuis. Een voorganger vertelt daar het verhaal van
Esther. Iedere keer als de naam
van Haman valt, maken de toehoorders een gigantisch lawaai.
Zo kunnen ze hun boosheid uiten.

En zo wordt ook de naam van het
kwaad wel benoemd, maar tegelĳk
onhoorbaar gemaakt. Op Poerim
verkleedt men zich tegenwoordig
vaak als iemand uit het verhaal van
Esther. Speciale feestlekkernĳen
zĳn Hamanstaschen – koekjes
gevuld met pruimen of maanzaad
in de vorm van Hamans hoed –
en Hamansoren – gefrituurde en
gekrulde koekjes met poedersuiker die op oren lĳken.
Info Protestantse kerken –
Het orgel
Het had weinig gescheeld of ook
het orgel was bĳ de Reformatie
uit het kerkinterieur verdwenen.
De protestanten vonden dit toen
“satans fluitenkast”. Gelukkig
voorkwam de stedelĳke overheid
dit op veel plaat-sen. In de loop
van de 17e eeuw drong vrĳwel
overal in het land de gewoonte
door om het zingen van de psalmen door de gemeente met orgelspel te begeleiden. Een impuls
voor de opmars van het orgel
vormde de in-voering van de nieuwe psalmberĳming uit 1773. Op
enkel plaatsen zĳn orgels van vóór
de Reformatie bewaard gebleven,
zoals in Alkmaar en Middelburg.
De meeste van onze monumentale
orgels stammen uit de 17e en 18e
eeuw. Ze zĳn meestal aangebracht
aan de westzĳde van het schip en
vormen een monumentale afsluiting van de ruimte. Ze werden
vaak beschilderd. In de top van
veel orgels staat een beeld van
koning David met de harp: muzikant en dichter van de Psalmen.
De kerk daar zit muziek in
Gerrit de Fĳter was, toen hĳ dit
schreef, predikant van de Broederkerk in Kampen en voorzitter
van de synode van de PKN. Zĳn
favoriete lied: Psalm 62, Mĳn ziel
is stil tot God mĳn Heer, van Hem
verwacht ik altĳd weer mĳn heil,
op Hem toch kan ik bouwen. Een
ruige psalm, er zit veel in van de
weerbarstigheid van het leven. Je
ziet er als het ware het journaal in,
maar ook ons eigen haastige leven.
De wereld is een dorp geworden en elke aanslag waar ook ter
wereld kan binnen een half uur
op ons netvlies staan. Te midden
van zo’n leven verwacht de dichter van de psalm, David, het heil
van God. Al is David beslist geen
heilige. Hĳ stuurde een van zĳn
legerleiders naar het front, hopend
op zĳn dood, want David wilde
diens vrouw verleiden. Hier staat
een mens van vlees en bloed voor
ons die toch zĳn redding van God
verwacht. Ik denk dat de behoefte
aan stilte groter is geworden
omdat we er minder van hebben.
Ik heb zelf behoefte aan stilte om
telkens mĳn ziel te hervinden. Ik
bedoel daarmee de stille omgang
met God. Dan lees ik een psalm
en laat die vervolgens op me
inwerken. Ik vraag me dan af wat
God via deze tekst in mĳn leven te
zeggen heeft. In Psalm 62 schuilt
David bĳ God die voor hem als
een rots is, een schuilplaats. Dat is
je geheim met God, dat je te midden van dit ruige leven in de stilte
van de aanbidding Zĳn spreken
hoort. (aldus ds. G. de Fĳter)
Citaat: Laten we bidden voor hen die
het moeilĳk hebben, maar ook voor
hen, die moeilĳk doen.
Herman Finkers
Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente Blankenham,
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba
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Blokzijl

P R OT. G E M .

Protestantse Gemeente Blokzĳl
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

Zondag 1 maart, begin
40dagentĳd. Blokzĳl, Grote
kerk, 10.00 uur. Voorganger: ds
R.Vissinga (Kampen). Organist:
Corry van den Berg. Collecte: 1e
kerk in actie-voorjaarszending, 2e
eigen kerk, 3e kosten drukwerk en
afschrĳving apparatuur.
Komende zondag is er dienst in
de Grote kerk, met als voorganger dominee R.Vissinga en Corry
van den Berg is de organiste. Allen
een gezegende dienst toegewenst!
Ook is er zoals gewoonlĳk weer
koffiedrinken en kunnen we elkaar
ontmoeten. Iedereen is welkom.
Kom gerust!
Pastoraat
We leven mee met onze predikant
ds Jelle Vonk, De Kegge 2 Blokzĳl,
en hopen oprecht, dat het beter
mag gaan!
Dhr Ab Steenbergen, Breestraat
1 Blokzĳl, verblĳft nog in Isala
Meppel op afd. B 5 en zal hopelĳk
maandag of dinsdag weer thuiskomen. Een voorspoedig herstel
toegewenst!
Fam. Jaap en Jannie Doeven zĳn
jongstleden vrĳdag verhuist naar
Nw Clarenberg, de Munt te Vollenhove. Alle goeds toegewenst
ook daar!
Ook al die anderen, die te maken
hebben met verdriet of zorgen van
ziekte, van behandeling of herstellende zĳn van medische ingrepen,
allen heel veel kracht en zegen
toegewenst!
En voordat wĳ Hem zoeken,
zĳn wĳ gezocht door Hem
en nu wĳ om Hem roepen
geeft Hĳ ons deze stem.
Lied 896:6
Verjaardag en jubilea: Al de
jarigen en mensen die een jubileum
hebben: van harte gefeliciteerd!
Wat gebeurde er de afgelopen week van vóór 23 februari?
Kerkdiensten. Zondag 23 februari
was er dienst in de Grote kerk.
Pastoraat en diakonaat: Er was
op velerlei manier aandacht voor
elkaar: bloemen, een kaartje, telefoontje, appje, een praatje op de
hoek en bezoek.
Door de voorjaarsvakantie waren
er geen bĳeenkomsten deze week.
Agenda
Woensdag 26 febr. 18.00u deadline kopĳ voor Onderweg-maart
Donderdag 27 febr. 19.30u redactieoverleg Onderweg-mrt.
Zondag 1 mrt. dienst om 10.00u
in de Grote kerk. Het is de eerste
zondag van de 40-dagentĳd
Ziekte ds. Jelle Vonk
Zoals vorige week al via de Zondagsbrief is aangegeven legt dominee Jelle Vonk tĳdelĳk zĳn werkzaamheden in onze gemeente neer
om gezondheidsredenen. De oorzaak lĳkt stress gerelateerd te zĳn.
De afgelopen week geniet Jelle van
zĳn vakantie. De situatie is vooralsnog ongewĳzigd. Volgende week
hopen we meer duidelĳkheid te
kunnen geven.

De komende week staan de volgende activiteiten in de agenda
maar deze gaan niet door:
*Dinsdag 25 februari catechisatie
*Woensdag 26 februari filosofie
*Zondag 1 maart gemeentemorgen
De gemeentemorgen gaat op een
later tĳdstip door. Gezien de situatie willen we ook in de voorbereiding deze activiteit aandachtig
kunnen voorbereiden. A.s. zondag
is een Jeugddienst en de start van
de veertigdagentĳd.
Als Kerkenraad willen we Jelle
zoveel mogelĳk ontlasten. Een
kaartje sturen mag altĳd maar
voor vragen en reacties kun je contact opnemen met mĳ (mobiel 06
23327236, e-mail pgb4@xs4all.nl).
Namens de Kerkenraad,
Karin Rozendal, Scriba
Oude stoffen gezocht voor
KinderKerk project.
Voor het veertigdagenproject zĳn
we op zoek naar (oude) lappen
stof. Denk aan truien, overhemd,
gordĳnen, lakens enz. Alle kleuren
zĳn welkom. Ook voor de decoratie zĳn we op zoek naar kleinere
stoffen zoals (spĳker)broeken,
maar ook knopen e.d. Je kan de
stoffen achter in de kerk plaatsen
in een wasmand. Je kan de stoffen
t/m 1 maart inleveren. Alvast heel
erg bedankt! Groeten, Patrisja en
Tine
Gezinsdienst zondag 1 maart,
kom je ook!
Start KinderKerk 40 dagentĳd project ‘een teken van
leven’.
Zondag 1 maart start de 40
dagentĳd. Een periode waarin we
uitkĳken naar Pasen! We beginnen zondag 1 maart met het verhaal van Mozes bĳ de brandende
braamstruik. Daar geeft God een
teken van leven aan Mozes en zĳn
volk. Tĳdens het project volgen
we de verhalen van Mozes die zĳn
volk klaarmaakt om op weg te
gaan naar een nieuw begin.
De kinderen starten elke zondag in de kerk. Daar krĳgen we
bezoek van Mozes. Hĳ vertelt
ons wat hĳ deze week gaat doen.
Mozes neemt elke week een voorwerp mee. Daarna zingen we het
projectlied en gaan we naar de
KinderKerk ruimte.
Tĳdens de KinderKerk lezen we
het verhaal van Mozes en gaan
we aan de gang met de project
verwerking. Dit is een werkje
waar we elke week aan werken en
dat we met Pasen mee naar huis
mogen nemen. Wat het is houden
we nog even geheim. Het belooft
heel leuk te worden.
Op zondag 5 april is het Palmpasen. Dan gaan we met de kinderen de Palmpaasstok maken en
houden we de Palmpaasoptocht
door de kerk. De week erna is het
Pasen, ook dit is een gezinsdienst
waarbĳ het project wordt afgesloten. Dan zullen we ook weer
de Paasgroeten met elkaar gaan
rondbrengen, een mooi gebaar van
hoe we elkaar een teken van leven
kunnen geven.
Kom je ook?
Je bent van harte welkom!
Groeten leiding KinderKerk
Patrisja, Tine, Gerard, Marieke en
Ruth
KinderKerk
De KinderKerk zal vanaf nu worden geleid door 1 leiding voor 2
groepen. De KinderKerk start om
10.00 in de consistorie voor de

Agenda
Vrĳdag 6 maart
Concert Looft den Heere en Kithara, 19.30 uur, Belt-Schutsloot,
Protestantse kerk gratis (collecte)
Vrĳdag 6 maart
Vrĳoet; streektaalavond, 19.30 uur
(inloop 19.15 uur), Assen, Kunstplaza Schurer, € 7 (incl. koffie, thee
en lekkers)
Zondag 8 maart
Bĳzondere kerkdienst Havelte met
Christelĳk Mannenkoor Steenwĳk
en ds. Vĳko Top, 10.00 uur, Havelte, Protestantse Kerk (St. Clemens
Kerk), Uffelterkerkweg 1
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 maart
Workshop handletteren (jubileumactiviteit ‘De Akker’), 19.00 uur,
Vriezenveen, Krĳgerstraat 57,
€ 15
Dinsdag 10 maart
Thema-avond: Vaccinatie, wel of
niet inenten?, o.l.v. dr. A.J. Boender,
20.00 uur, Hasselt, Ontmoetingskerk, 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
Dinsdag 10 maart
Leerhuis, 19.30 - 21.30 uur,
Deventer, Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, € 7
Donderdag 12 en donderdag
26 maart
Training PKN voor scriba’, 19.30 21.30 uur, Assen, € 40, info: pkn.nl
Donderdag 12 maart
Workshop handletteren (jubileumactiviteit ‘De Akker’), 19.00 uur,
Vriezenveen, Krĳgerstraat 57,
€ 15
Donderdag 12 maart
Cursus Ruimte voor de Geest met
ds. Jelle de Kok (deel 2), 20.00 uur,
Nieuw Weerdinge, PKN kerk,
Weerdingerkanaal ZZ 143, € 10,
aanmelden: predikant@pgnwr.info,
tel. 0591 - 527353, info: ewv.nl
Donderdag 12 maart
Lezing ‘Ontstaan en ontwikkeling
van de Ĳssel’, 20.00 uur, Ĳsselmuiden, De Zaaier, Dorpsstraat 38,
m.m.v. Jan van Meerten, gratis, info/
aanmelden: logos.nl/evenementen
Vrĳdag 13 maart
Missionair PKN-evenement Blik
naar Buiten, 11.00 - 16.30 uur
(inloop 10.30), Utrecht, Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171, € 19,50,
aanmelden: www.protestantsekerk.
nl/evenementen
Vrĳdag 13 maart
De Oden van Salomo en de
Zandtovenaar: Het teken van het
kruis, 20.00 uur, Biddinghuizen,
Kerkcentrum de Voorhof, € 15

Informatie voor de agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlĳkzondagsblad.nl
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Klooster, geloofsbelijdenis en koffie
Elke maand is Dominicanenklooster in Zwolle open voor een
zogenoemde kloosterochtend,
met koffie, ontmoeting, verdieping en inspiratie. Dit jaar spreekt
men met elkaar over de geloofsbelĳdenis. Geloven we het wel?
Wat zĳn onze overtuigingen?
Woensdag 4 maart, 10.00 - 12.00 uur, Zwolle,
Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, € 5

Bijzondere
kerkdienst Havelte
Christelĳk Mannenkoor Steenwĳk
komt naar Havelte om op muzikale wĳze mee te werken aan
de morgendienst. Marco Hoorn,
woonachtig in Urk, is solozanger
én de koordirigent. Het mannenkoor wordt begeleid door de
vaste organist Arjan Kroes. Ds.
Vĳko Top zal voorgaan in deze
dienst. Voor aanvang is er tĳd
voor samenzang.
Zondag 8 maart, 10.00 uur, Havelte, Protestantse Kerk
(St. Clemens Kerk), Uffelterkerkweg 1

Kerk & Israël-lezing
in Kampen
De protestantse dominee Jacob
Keegstra zal een lezing geven over
Gods nieuwe verbond met Mozes.
De commissie kerk & Israël van de
PKN Kampen wil mensen bewust
maken van de bĳzondere band met
het Joodse volk en doet dit met
een reeks lezingen. Over Israël
spreken kan op vele manieren. Een
greep uit de verschillende invalshoeken: het Oudtestamentische
Israël, de diaspora, de pogroms,
de holocaust, de demonisering van
Israël, het zionisme, de omstreden
gebieden, de relatie van de kerk
met Israël, de theologie die daarbĳ
wordt gevolgd of juist verworpen.
Kortom: Israël is een land/onderwerp met zeer veel facetten, zoals
ook weer uit deze lezing zal blĳken.
Dinsdag 17 maart, 20.00 uur, Kampen, Broederhuis,
Lemkerzaal, Broederstraat 16

Vervolg van pagina 11

kinderen vanaf 3,5 jaar t/m groep
3. De kinderen van groep 4-8
starten in de kerk en komen voor
de eerste schriftlezing naar de
KinderKerk. De kinderen worden
dan door een van de ouderlingen
vanuit de kerk naar de consistorie
ruimte gebracht. Ze sluiten dan
aan bĳ de andere kinderen. Alle
kinderen en leiding komen dan
voor het slotlied terug in de kerk,
zodat we gezamenlĳk de dienst
kunnen afsluiten.
In Scheerwolde is er KinderKerk
voor 1 groep, vanaf 3,5 jaar tot
groep 8. Alle kinderen gaan dan
met de leiding voor de eerste
schriftlezing naar de KinderKerk
ruimte. Ze komen dan voor het
slotlied weer terug in de dienst.
Tĳdens bĳzondere diensten, zoals
dopen, advent en 40-dagentĳd
periode, Palmpasen, Pasen, Pinksteren en Kerst loopt het anders.
Alle kinderen starten dan eerst
in dienst en gaan dan gezamenlĳk met de leiding naar de KinderKerk. Alle kinderen komen
dan voor het slotlied terug in de
dienst.
Bezoekdienst, jarig op 15 februari dhr J. Doeven, 88 jaar, De Munt
nw Clarenberg te Vollenhove, op
18 februari dhr R van Benthem, 86
jaar, Kuinderstr. 16 Blokzĳl, en op
22 februari mw T. Winter-Vries,
78 jaar, Zuiderpolderweg 19, Blokzĳl en op 27 februari dhr J. Menger, 85 jaar, Boffersweidje 26 Blokzĳl. U, allen van harte gefeliciteerd
en een fijne verjaardag gewenst.
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
Dĳkman-van der Sluis.
Facebook
Wordt vriend op facebook van de
kerk Blokzĳl- Scheerwolde en we
delen met u en jou de bĳzondere
activiteiten, die er zĳn in en om de
kerk!
Kopĳ eerstvolgende nummer
voor het nummer dat vrĳdags uitkomt: kopĳ tot uiterlĳk zaterdagmiddag 12.00 uur naar Henk van
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Giethoorn

Zonnepanelen
Nieuw Sion
Klooster Nieuw Sion hoopt 250
zonnepanelen te kunnen plaatsen
en voert fondswervingsacties.
Inmiddels staat de teller op 115
zonnepanelen. Dit resultaat kon
worden behaald door kleine en
grote giften van particulieren,
families, koren, kerkelĳke gemeenten en diaconieën. Velen gaven één
zonnepaneel, enkelingen ook 2, 3
of 10 panelen en een weldoener
zelfs tientallen panelen ineens.
Nieuw Sion hoopt dat de laatste 135 toezeggingen er ook nog
komen en roept families, koren en
clubs op om te sponsoren.
Wie Nieuw Sion in Diepenveen wil helpen aan nieuwe zonnepanelen, kan kĳken op www.nieuwsion.nl/zonnepanelen

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

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 1 maart gaat
onze eigen predikant ds. A.C.J.
van Waard - Pieterse voor. De
organist is de heer J. Floor en de
heer J. Smit is de dienstdoende
ouderling. De uitgangscollecte is
bestemd voor Kerk in Aktie. Tĳdens de dienst zal er oppas aanwe-

zig zĳn voor de kleintjes. Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel. 360322.
Een gebed van Rob v Essen
Open uw bronnen in mĳ
Gĳ die ons bestaan draagt
en mĳ aanziet in de ogen van de
naaste;
doe ons delen in uw levensadem.
Doe ons dan ook dankbaar onze
dagen tellen
en behoed ons ervoor
dat wĳ slordig en niet opmerkzaam
leven.
Gĳ openbaart U als redder van de
armen,
de God voor wie geen onrecht kan
bestaan.
Wĳ, gelovigen uit uw volken,
weten daarvan dankzĳ Jezus, uw
zielsbeminde
in wie uw barmhartigheid onder ons
is opgelicht .
Daarom, lieve God,
verbĳstert en verlamt het ons;
het onnoemelĳk lĳden, het onrecht,
het kreunen
van mensen naar uw beeld geschapen.
Tussen macht en onmacht heen en
weer geslingerd
zuchten wĳ naar de dag
dat uw Geest deze werkelĳkheid vernieuwt
en alle tranen van de ogen worden
weg gekust.
Open in ons bronnen van uw liefde
macht
zodat iedere ontmoeting tot een
begin kan worden
van nieuw verworven verwachting en
blĳdschap.
Een groet van Minie Kruider

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

Kerkdiensten in 2020 Kuinre
Met ingang van 1 januari 2020 is
er in Kuinre elke week dienst om
10.00 uur. U bent van harte welkom.
In de kerkdienst van 23 februari stond het thema ‘drie bomen,
drie dromen’ centraal. Het verhaal
van de dromen over de toekomst
van drie bomen werd verteld door
Jeanet Siepel en afgewisseld met
liederen door koor Jubilee onder
leiding van dhr. Henk Boeve. In
deze dienst namen we afscheid van
dhr. Jan Otten. Hĳ heeft ruim 10
jaar het financieel beheer van onze
gemeente behartigd. We willen Jan
hiervoor hartelĳk bedanken. Deze
taak wordt overgenomen door
mevr. Heleen van Drie. We wensen Heleen veel succes. De bloemen uit deze dienst zĳn naar mevr.
G. Wiersma gegaan, zĳ verblĳft
tĳdelĳk in de Schakel.
Zondag 1 maart is de eerste
zondag van de 40 dagentĳd. In
deze dienst zal ds. H. Torenbeek
uit Emmeloord voorgaan.
Zondag 8 maart is de tweede
zondag van de 40 dagentĳd. Ds.
D.J. Lagerweĳ uit Zwolle zal in
deze dienst voorgaan. Zondag
15 maart is de derde zondag van

de 40 dagentĳd. In deze dienst zal
mevr. L. Brugmans uit Nunspeet
voorgaan.
Zondag 22 maart is de vierde
zondag van de 40 dagentĳd. Mevr.
B. Groen uit Giethoorn zal in deze
dienst voorgaan.
Biddag voor gewas en arbeid
in Kuinre. Met ingang van dit jaar
zĳn er geen diensten meer op de
woensdagen van Bid- en Dankdag.
In de zondagse eredienst daaropvolgend 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 zĳn
graag op de hoogte.
Met een vriendelĳke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.

Steenwijkerwold
Predikant: ds. E. van Veen, tel. 052158 85 68, ericvveen@ziggo.nl
Scriba: dhr. G. Dekker,
Marĳenkampen 2, 8339 SM
Marĳenkampen, tel. 06-106 506 72,
scriba@pk-steenwĳkerwold.nl
Kerkelĳk bureau: kerkelĳkbureau@
pk-steenwĳkerwold.nl,
tel. 0521-51 74 51

Zondag 1 maart
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Organist: Arjan Kroes
Ophaaldienst: dhr. E. Kooĳ
Oppasdienst: Corina Klarenberg
Bloemendienst: fam. J. Jongschaap
Deurcollecte: Voorjaarszending
Doopdienst – Eerst zondag in de
Veertigdagentĳd
Op deze zondag zal de doop
bediend worden aan Fenna Fokie,
dochter van Martĳn 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 kinderen de weg naar de kerk zullen
vinden op deze doopzondag.
De lezing op deze zondag is uit
Matteüs : 1-11. Jezus wordt door
de Heilige Geest meegevoerd naar
de woestĳn om daar in die ruimte
zonder ruis helder te krĳgen
waar zĳn missie ten diepste om
gaat. Hĳ wordt door het kwaad
beproefd. De Satan vraagt hem
om van stenen brood te maken,
genoeg om de wereld te voeden.
Heel de wereld zal aan zĳn voeten
liggen. Beproeving, Gods beproeving. Jezus echter blĳft zuiver aan
zichzelf. Hĳ wĳst naar zĳn eigen
bron, naar de Ander, het licht van
God in wiens licht hĳ wil leven.
Dat licht stelt hĳ centraal, niet
eigen macht of zelfzucht, waar het
kwaad hem om wil verleiden
Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting onder het
genot van een kop koffie of thee.
Voor de kinderen is er fris.
Uitganscollecte: 40dagentĳdcollecte - Voorjaarszendingscollecte
Golfstaten – De kracht van Bĳbelverhalen
Hoewel het aantal christenen in
het Midden-Oosten in rap tempo
afneemt, is een tegenovergestelde
trend zichtbaar in de Golfstaten.
Hier groeit de kerk door de grote
toestroom van arbeidsmigranten
uit landen als India, Nepal en de
Filipĳnen. De meesten van hen zĳn
ongeletterd. Tegelĳkertĳd willen

ze graag meer leren over de Bĳbel.
Kerk in Actie traint voorgangers
in de storytelling-methode: een
succesvolle interactieve methode
waarbĳ Bĳbelverhalen mondeling
worden verteld en men met elkaar
op zoek gaat naar de betekenis
ervan voor het eigen leven. De
arbeidsmigranten, die vaak een
zwaar en eenzaam bestaan leiden,
putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collecte.
Kĳk op geloof
De gespreksgroep Kĳk op geloof
komt weer bĳeen op maandag 2
maart in de consistorie, aanvang
19.30 uur. Het gespreksonderwerp: De Bergrede. Belangstellenden zĳn van harte welkom. Opgeven bĳ ds. van Veen, tel. 588 568
of dhr. H.Wubs, tel. 588 632.
Ouderenmorgen en Samen
aan tafel
Op donderdag 5 maart is er weer
ouderenmorgen. De morgen
begint om 10.30 uur in Hoogthĳ.
Na afloop van de ouderenmorgen
is er weer Samen aan Tafel. Vanaf
ongeveer 12.15 uur kunt u weer
gezellig samen eten en een praatje
maken in Hoogthĳ. Nieuwe deelnemers zĳn van harte welkom.
Heeft u geen vervoer, en wilt u
worden opgehaald voor de ouderenmorgen of voor Samen aan
tafel, dan kunt u bellen met Petra
van Beek, tel. 588 685.
Wereldgebedsdag 2020
Het thema is: Sta op en ga! Een
viering uit Zimbabwe. Op vrĳdag 6
maart om 19.30 uur in het lokaal
achter de kerk van Willemsoord,
Steenwĳkerweg 159. U bent van
harte welkom.
Bevestiging ambtsdrager
Op zondag 8 maart zal de heer
Harry ten Wolde bevestigd worden in het ambt van diaken. Wĳ
wensen Harry ten Wolde veel succes en zegen in zĳn ambt.
Inzameling Voedselbank
Zondag 8 maart houdt de diaconie weer een inzameling voor de
Voedselbank. Veel spullen zĳn welkom, maar de voedselbank vraagt
met name om;
-koffie pad’s
-ontbĳt crackers
-beschuit
-ontbĳtkoek
-groente in glazen pot
-fruit in glazen pot
-afwasmiddel
Zondagmorgen vóór de dienst zĳn
de diakenen aanwezig om uw spullen in ontvangst te nemen. Bent u
deze zondag niet in de kerk, dan
kunt u vóór 8 maart even bellen
met één van de diakenen. We kunnen dan, in overleg, de spullen bĳ
u ophalen. Een financiële donatie is
ook welkom. Alvast hartelĳk dank
voor uw steun.
Fam. Dolstra: tel. 589164, email:
gh.dolstra@gmail.com
Gemeenteavond
Wĳ nodigen u van harte uit voor
de gemeenteavond op maandag
9 maart a.s. vanaf 19.30 uur in de
kerk. Inloop is vanaf 19.10 uur met
koffie en ontmoeting.
Kerkrentmeester Bert Dedden
zal deze avond beginnen, en ons
meenemen in de plannen voor het
opstellen van een kerkenvisie in
de gemeente Steenwĳkerland. Een
kerkenvisie is een strategische visie
op de toekomst van kerkgebouwen. Het opstellen van een kerkenvisie gebeurt in dialoog tussen
de burgerlĳke gemeente, kerkei-
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genaren, inwoners en erfgoedorganisaties. Men gaat met elkaar in
gesprek over de toekomst van álle
kerkgebouwen in hun gemeente.
Monumentaal en niet-monumentaal, nieuw en oud.
Rond 20.00 uur zal Ilsemary
Bruins ons meer vertellen over
de huidige stand van zaken van
de Voedselbank. Na de pauze zal
rond 21.00 uur Sjef Damhuis ons
verhalen vertellen uit de rĳke
geschiedenis van “de Voorzienigheid” in Steenwĳkerwold. Om
21.45 uur willen wĳ deze gemeenteavond afsluiten.
Giften
Mevr. Blei heeft €5,- ontvangen
voor het bloemenfonds en de
fam. Dolstra €10,- voor de Diaconie. Ds. van Veen heeft €5,
-ontvangen voor de voedselbank
en €20,- voor de bloemen in de
kerk. Hartelĳk bedankt voor deze
giften.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van
afgelopen zondag zĳn met een
hartelĳke groet en een bemoediging gebracht bĳ mevr. A. van
Buiten-Doorlag aan Gelderingen.
Verjaardagsfonds
Na de oproepen in Kontakt, GZ
en op het scherm in de kerk kunnen de belĳdende leden die vele
jaren door Jannie Flobbe werden
bezocht, weer namens het Verjaardagsfonds een bezoekje verwachten.
De bewoners van de straten:
Bergweg, Onderduikersweg, Oosterhoek, Berg en Bos, Steendĳk
Heerweg, Oostwold, Pasmanweg,
Achterveld, Bakkersveld, De Olde
Hof, Spitzen, Capellestraat en
M. Kiersstraat zullen door mevr.
Tine de Groot Boersma worden
bezocht.
Wĳ vinden het fijn dat zĳ deze
taak op zich neemt en heten haar
hartelĳk welkom binnen de groep
van het Verjaardagsfonds. Nu zĳn
wĳ nog op zoek naar vrĳwillig(st)
ers om in een paar wĳken de
belĳdende leden in Steenwĳkerwold e.o. te willen bezoeken. Wie
wil dat gaan doen? Je kunt je melden bĳ Ali Hummel, tel. 589253.
Wĳ leven mee
Als u iets te melden heeft of door
te geven betreffende pastoraat,
neem dan gerust contact op met
één van de ouderlingen of met de
predikant. Het leven van mensen
is vaak een weg van op en neer.
Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel zorg
nodig. Er zĳn ook mensen voor
wie de toekomst onzeker is of die
wachten op spannende behandelingen of nadere onderzoeken. En
dan zĳn er de mantelzorgers die
soms zwaar belast worden, maar
hun werk met veel liefde doen.
Alle zieken en hun verzorgers
sterkte toegewenst!
Omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente
is in de eerste plaats het omzien
naar elkaar in het dagelĳkse leven.
Op basis van ons geloof zĳn we
met elkaar verbonden en geven
we zorg aan wie dat nodig heeft.
De pastorale zorg wordt door
de gemeente in het bĳzonder
toevertrouwd aan de predikant
en ouderlingen, wat wel moeilĳker wordt nu we nog maar twee
ouderlingen hebben. Daarnaast
zĳn er de bezoekers die contacten met gemeenteleden onderhouden. Indien u behoefte hebt
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aan pastoraal contact of een
gesprek, kunt u altĳd direct contact opnemen met de predikant
of ouderling.
Met U wil ik opstaan
Jezus Christus,
met U wil ik opstaan
tegen de nood en dood
tegen marteling en lĳden
tegen armoede en ellende
tegen haat en terreur
tegen twĳfel en berusting
tegen onderdrukking en dwang.
Met U wil ik opstaan
Tegen alles
wat het leven hindert.
Met U wil ik instaan
Voor alles
wat het leven stimuleert.
Wees Gĳ met mĳ,
Opdat ik met U opsta.
Amen
Anton Rotzetter, Duitsland
Met vriendelĳke groeten,
ds. Eric van Veen

Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-stad: ds.
D. Wolters, Steiger 27, 8325
HB Vollenhove tel. 0527-239291
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-Ambt:
ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88,
8326 AD Sint Jansklooster tel.
0527-239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl
Scriba: Dhr. H. Wĳermars, Postbus
82, 8325 ZH Vollenhove. tel. 0527243860 scriba@hervormdvollenhove.
nl
Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel.
0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum
"Tilvoorde": mw. N. LasscheRemĳnse, Tilvoorde: tel.
0527-241538 tilvoorde@
hervormdvollenhove.nl
Koster Kapel: mw. G. van
Dalen, tel. 0527-246767 kapel@
hervormdvollenhove.nl

1 maart om 10:00 uur in de
Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te
gaan. De organist is dhr. J. Bredewout. Collectes: GZB voorjaarszendingdscollecte, instandhouding
van de eredienst, energiekosten.
De autodienst wordt verzorgd
door dhr. J. Ĳspeert, telefoon
243010. Er wordt in Tilvoorde
op de jongste kinderen van onze
gemeente gepast door: Tessa
Hogendorf en Femmie Hogendorf. Er is een kindernevendienst
voor de kinderen van groep 1,2
en 3, dit wordt verzorgd door
Willy de Olde en Margriet Janssen. Er is een kindernevendienst
voor de kinderen van groep 4,5
en 6, dit wordt verzorgd door
Susanne Stam en Boaz de Olde.
1 maart om 14:30 uur in de
Kapel, in deze dienst hoopt ds.
D. Wolters voor te gaan. De
organist is dhr. A.J. Rottier. Collectes: GZB voorjaarszendingscollecte, instandhouding van de
eredienst, energiekosten. De

autodienst wordt verzorgd door
dhr. J. Ĳspeert, telefoon 243010.
Agenda
2 maart om 19:00 uur, Verkoop
collectebonnen van 19.00-20.00
uur, Tilvoorde.
3 maart om 19:30 uur, Focus
gespreks- en bĳbelkring, Kapel.
3 maart om 20:00 uur, Feestrollen “Ruth”, Tilvoorde.
4 maart om 19:15 uur, Vesper,
Grote Kerk.
5 maart om 15:00 uur, Contactmiddag oudere gemeenteleden,
Kapel.
6 maart om 19:30 uur, Viering
Wereldgebedsdag, Nieuw Clarenberg.
7 maart om 09:00 uur, Stiltewandeling 40 dagentĳd, vanaf de
Burght.
8 maart om 16:00 uur, Gast aan
tafel 16.00 uur i.p.v. 17.00 uur,
Voorhof.
11 maart om 20:00 uur, Kring
“Geloofsopvoeding kinderen”,
Voorhof.
12 maart om 20:00 uur, Heet
hangĳzer “Tot de dood ons
scheidt”, Johanneskerk.
Bĳ de ochtenddienst van zondag 1 maart in de Grote Kerk.
Dit is de eerste zondag van de
veertig dagen tĳd, zondag invocabit ‘roept hĳ mĳ aan, zo antwoord
ik’. We lezen uit het oude testament een fragment uit exodus
24. En terwĳl de Israëlieten de
majesteit van de HEER zagen, als
een laaiend vuur op de top van de
berg, ging Mozes de wolk binnen
en klom hĳ verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef
hĳ op de berg. Uit het nieuwe
testament lezen we Matteüs 3:134:11. Dat is onder meer de verzoeking in de woestĳn. We zingen Psalm 91 en gezang 538 ‘Een
mens te zĳn op aarde.’ Waarom,
gaat het Jezus niet goed op aarde,
waarom moet uitgerekend de
Uitverkorene lĳden?
Middagdienst 1 maart in de
Kapel
Graag willen we de middagdienst
van 1 maart in de Kapel bĳ u
onder de aandacht brengen. Door
gemeenteleden actief deel te
laten nemen in de voorbereidingen van de dienst proberen we de
betrokkenheid voor de diensten
in de Kapel te vergroten. Als eerste hadden we de proeverĳdienst.
En later de dienst door de catechisanten, wat een succes was.
Nu heeft de vrouwenvereniging
“De lampen brandende” de dienst
voorbereidt in hun verenigingsavonden in de Kapel. Ook hebben zĳ mooie liederen uitgezocht
uit de bundel Johannes de Heer,
Opwekkingsliederen en uit ons
liedboek. Dit alles natuurlĳk in
overleg met de predikant, Ds.
Wolters. Het onderwerp van de
preek zal zĳn: “De lampen brandende”. U wordt van harte uitgenodigd om 14.30 uur in de Kapel.
Bloemengroet
Er zĳn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van de
gemeente, bloemen gebracht bĳ
mw. Wouters- van Kooy, Laurier
146, bĳ dhr. van Welie, Marjolein
329, bĳ mw. Heite - van Gaalen,
Canneveltstraat 5 en bĳ mw.
Veenstra - Mooiweer, Canneveltstraat 7.
Giften
De Diaconie ontving voor het
bloemenfonds: via A.F. Mondria
van de Meulen €20.00 en via J.
Boxum €10.00.
Hartelĳk dank voor deze giften.

Contactmiddag oudere
gemeenteleden
D.V Donderdagmiddag 5 maart is
er weer een contactmiddag van
15.00 – 17.00 uur in de Kapel,
voor alle ouderen gemeenteleden.
We hebben een mevrouw van
Oenen uit Zwartsluis uitgenodigd
die ons over het doen en laten
van Garriet Jan en Annegien zal
vertellen. We hopen dat het weer
een gezellige middag zal net als de
vorige middagen. Geen vervoer
? Dan kunt u Mevr. H .Heetebrĳ Voerman bellen tel .243698
en zĳ regelt de Stavib voor U.
Wĳ hopen u te begroeten D.V 5
maart tegen 15.00 in de Kapel.
Collectebonnen
Op maandagavond, 2 maart is er
weer gelegenheid om collectebonnen te kopen van 19.00-20.00
uur in Tilvoorde.
Wereldgebedsdag
De wereldgebedsdag wordt dit
jaar gevierd op 6 maart 2020 in
Nieuw Clarenberg. Aanvang 19.30
uur, vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. De orde van dienst is
gemaakt door vrouwen uit Zimbabwe. Het thema is: Sta op
en Ga!. Muzikale medewerking
wordt verleend door Reflection
uit Tollebeek o.l.v. Jan Bode. Djr.
J.P. van Eerde zal de samenzang
begeleiden op het orgel.
Deze viering wordt georganiseerd
door het comité Wereldgebedsdag. Alle kerken in Vollenhove zĳn
hierin vertegenwoordigd.

Vollenhove

S TA D

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

Er is geen extra kopĳ aangeleverd.

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

Meeleven met
Dhr. H. van der Linde, Kloosterweg 33 in Sint Jansklooster
verblĳft nog steeds in het Isalaziekenhuis in Zwolle.
Dhr. John Rook, Kadoelen 43,
Sint Jansklooster, is afgelopen
week opnieuw begonnen met een
chemokuur. Laten we hem en zĳn
gezin Gods nabĳheid toebidden.
Mogelĳk kunt u een bemoedigend
kaartje zenden.
Overleden Ida Zandbergen –
Dikken
Op 18 februari is toch nog
onverwacht overleden mw. Ida
Zandbergen-Dikken. Ze woonde
Koriander 439 in Vollenhove. In
een volgende editie willen we een
in memoriam plaatsen. We wensen kinderen, kleinkinderen en
achtekleinkinderen de troost toe
van de Goede Herder, de Levende
Heer.
Ten slotte,
Ontvangt allen een vriendelĳke
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groet vanuit de pastorie aan de
Leeuwte,
Ds. H.J.H. Pap

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot
Ds.W.J. Menkveld, Veneweg 33
7946 LC Wanneperveen, 0522701108
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl
Scriba: mevr. R. Lok-Lok,
Noorderweg 57, 8066 PW
Belt-Schutsloot, 038-3867486
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Protestantse kerk Wanneperveen,
06-51038124
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63
t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
Wanneperveen/ Belt-Schutsloot
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Diensten 1 maart
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
In beide diensten is er een extra
collecte voor de energiekosten.
Diensten 8 maart
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
De extra collecte is in BS voor
de voorjaarszending, in W’veen
wordt deze collecte huis aan huis
gehouden.
Dienst woensdag 11 maart –
Biddag voor gewas en arbeid:
Deze gezamenlĳke dienst wordt
gehouden in BS en begint om
19.30 uur.
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
Doelcollecte diaconie in de
maand maart voor Compassion:
In oktober van dit jaar hopen
wĳ af te reizen naar Tanzania om
daar een Muskathlon te doen
voor Compassion. Tĳdens deze
reis leveren we een dag een sportieve prestatie. We gaan namelĳk
120 km mountainbiken. In het
jaar voordat we gaan, werven we
samen € 20.000 voor het werk
van Compassion.
Tanzania behoort tot de top tien
van armste landen ter wereld.
Ongeveer twintig procent van
de bevolking moet zien rond te
komen van minder dan één euro
per dag. Daarnaast heeft het
land veel te maken met extreme
droogte en hevige overstromingen. Oogsten gaan vaak verloren
en het gevolg is een voedseltekort.
Ook hiv/aids speelt een grote rol.
Bĳna negen procent van de bevolking is hiermee geïnfecteerd.
Tĳdens de Muskathlonweek zien
we de rauwe werkelĳkheid van
extreme armoede. Kinderen zĳn
het eerste en grootste slachtoffer van armoede. Het werk van
Compassion maakt voor hen
een enorm verschil. Voor €33
per maand kan een kind naar het
Compassion project. Hier hebben
kinderen toegang tot de basisvoorzieningen en krĳgen ze de
kans zich te ontwikkelen en op te
groeien. Compassion heeft 423
projecten in Tanzania. Momenteel
nemen 89.973 kinderen hieraan
deel.
We zĳn geraakt door het onrecht
dat armoede teweegbrengt. We
hebben een hart voor kinderen
en dat maakt dat ons verlangen
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Lezing over ontstaan
en ontwikkeling van
de IJssel
In het mooie dorp Ĳsselmuiden
houdt het Logos Instituut een
interessante lezing. Anna Merian
presenteert haar onderzoek naar
het ontstaan en de ontwikkeling van de Ĳssel. Ze gaat in op
zowel de landschapsvormende
als biologische aspecten van het
stroomgebied van deze rivier.
Vooraf houdt Jan van Meerten
een korte inleiding over wetenschap en wereldbeeld, toegespitst
op de discussie over de schepping. Logos Instituut wil graag
weten op hoeveel mensen zĳ kan
rekenen, dus wel even aanmelden
van tevoren. Vanaf 19.30 uur is de
inloop met koffie en thee.
Donderdag 12 maart, 20.00 - 22.00 uur Ĳsselmuiden,
De Zaaier, Dorpsstraat 38 (gratis)

Veenkoloniaalse
zangdienst
Klazienaveen
In het kader van DrenthemaondMeertmaond, organiseert de
Veenkerk een ‘Veenkoloniaalse
Klazienaveen-Noord-Zingt-avond’.
Het thema is: ‘Dei vrömde’. Tĳdens deze dienst worden veel liederen uit Johannes de Heer gezongen. Niet in Drents dialect, maar
in het Nederlands. Chr. Gemengd
Koor ‘Samen op Weg’ uit NieuwWeerdinge/Valthermond en organist Gea Fictorie verlenen muzikale medewerking en de algehele
leiding is in handen van
Mia de Bruin.
Zondag 22 maart, 19.00 uur, Klazienaveen-Noord,
Scholtenskanaal Oostzĳde 62, gratis (collecte)

Publiek welkom bij
verkiezingsavond
Gastvrije Kerk
Welke kerk in Oost-Nederland
wordt uitgeroepen tot de Meest
Gastvrĳe Kerk? In mei wordt de
uitslag bekend gemaakt tĳdens
een feestelĳke avond in Twello.
Tientallen kerken in Overĳssel en Gelderland hebben zich
aangemeld voor de prĳsvraag.
Een deskundige jury zal 10 kerken nomineren. Deze gaan door
voor de Hoofdprĳs, de Aanmoedigingsprĳs en de Publieksprĳs.
Geïnteresseerden zĳn van harte
uitgenodigd aanwezig te zĳn bĳ
deze spannende uitslagenavond.
Twello ligt centraal in de regio en
de kerk is makkelĳk te bereiken
per auto en openbaar vervoer.
Vanwege het beperkte aantal
zitplaatsen is aanmelding
gewenst via www.gastvrĳekerk.nl/
verkiezing14mei
Donderdag 14 mei, 20.00 uur (inloop 19.30 uur), Twello,
Dorpskerk

ISRAËL-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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is gegroeid om de Muskathlon
te gaan doen. Tĳdens deze reis
hopen we ons eigen sponsorkindje
Junior (6) te ontmoeten en te zien
welke impact het Compassionprogramma heeft op het leven van
hem en zĳn familie.
Door deze ultieme uitdaging zien
we wat armoede is en hopen we
kinderen een toekomst te geven
met de liefde van Jezus!
We vinden het ontzettend gaaf en
zĳn erg dankbaar dat onze Muskathlon de doelcollecte mag zĳn in
maart!
Groet, Jeffrey en Elise. Meer info
of doneren? Zie https://www.
muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/2970/jeffrey-van-de-belt.
html
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen
01-03 fam. J. Zomer en mw. A. de
Vries-Stoter.
08-03 fam. H. Slot en fam. H.
Slot.
Kind van de zondag – BS
01-03 Lisa
08-03 Daniek
Bloemen BS
De bloemen uit de dienst van
zondag 23 februari gingen met
hartelĳke felicitaties naar mw.
G. Stam-Groen. Zĳ vierde haar
80ste verjaardag. In Wanneperveen gingen de bloemen naar ds.
J. Stap i.v.m. zĳn 25-jarig jubileum
als predikant en naar mw. Bronst
i.v.m. een ziekenhuisopname.
Verantwoording
De diaconiecollecte van zondag
23 februari heeft in W’veen €72
opgebracht.
Verkiezingen - BS
Helaas hebben de verkozen kandidaten meegedeeld het ambt
van ouderling resp. ouderling
kerkrentmeester niet te aanvaarden.
De kerkenraad vraagt u daarom
zeer dringend weer aanbevelingen
in te dienen, voor de 2 vacatures
ouderling en de vacature ouderling kerkrentmeester, van doopof belĳdende leden die naar uw
mening voor verkiezing in aanmerking komen. Een aanbeveling
mag worden gedaan door doopen belĳdende leden van 16 jaar en
ouder, schriftelĳk, voorzien van
naam en handtekening. U kunt
aanbevelingen indienen t/m dinsdag 3 maart a.s. bĳ de scriba of
iemand anders van de kerkenraad.
Jarigen
In maart hopen D.V. onderstaande gemeenteleden hun verjaardag
te vieren.
04-03 Mw. J. Holterman-Wildeboer, 80 jaar.
11-03 Dhr. G. Dam, 89 jaar.
25-03 Mw. J. Klaver-van de Belt,
90 jaar.
26-03 Dhr. S. Jonas, 87 jaar.
Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne en gezellige dag
toegewenst.
Collectemunten
Maandag 2 maart zit Gerrit
Knobbe weer op u te wachten
tussen 18.45 en 19.45 uur.
Vanuit de Pastorie
Woensdag 26 februari begon de
vastentĳd. Die dag heet aswoensdag en is 40 dagen voor Pasen
(als je de zondagen niet meetelt). Sommigen onder u hebben wellicht net hun sobere
januari maand afgesloten waarin

ze consumptie van alcohol of
lekkere dingen hebben beperkt.
Aswoensdag geeft daar ook een
aanzet toe. We kennen de as uit
spreekwoorden zoals ‘in zak en as
zitten’. De zak is het (gescheurde)
kledingstuk dat gedragen wordt
en samen met de as teken van
bezinning, boete en berouw. Zo
aan het begin van de lĳdenstĳd
een aanzet om aandacht te geven
aan de noodzaak van het lĳden
en sterven van onze Heer Jezus.
Hoewel wĳ daar als gemeente
niet georganiseerd aan mee doen
is dat wel een goed hulpmiddel
om toe te leven naar Goede Vrĳdag en Pasen. Wat wĳ wel doen,
voor het tweede jaar, een dagboekje uitdelen voor de lĳdenstĳd. Elke dag een tekst met uitleg
om te bezinnen op de betekenis
van de lĳdenstĳd en de zware weg
die Jezus voor ons ging. Hebt u
geen boekje ontvangen geef dan
een berichtje aan de wĳkouderling of aan mĳ dan krĳgt u er
een thuis. Ik hoop dat het samen
lezen van het boekje bĳdraagt aan
de betekenis en de beleving van
het Paasfeest.
Hartelĳke groeten,
Ds. Menkveld.

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke
Predikant: ds. Gerrit van den Dool
Pastorie: Steenwĳkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwĳkerweg
194 8338 LD Willemsoord, 0521514587
kerk.willemsoord@hetnet.nl
Koster: mevr.T.Winters-de Boer,
0521-588515, Rentmeesters Prot.
Gem Willemsoord Peperga Blesdĳke IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Zondag 1 maart 9.30 uur
In deze dienst gaat onze eigen
predikant Gerrit van den Dool
voor. Ouderling van dienst is
Feikje Kloosterman en het orgel
wordt bespeeld door Theun
Hoen. De uitgangscollecte is
voor het plaatselĳk pastoraat. De
ontvangst is door Roel Logchies
en de bloemen worden bezorgd
door Ankie Koopmans. De opname wordt rondgebracht door
Benia Lenstra en de zorg voor de
kinderen is in handen van Neeltsje en Alisa. De ophaaldienst
wordt verzorgd door Geert Dedden (0521-522489). Het lied voor
de dienst is lied 542.
Opbrengst collecten vorige week. Diaconie: €20,95
Kerkrentmeesters: €28,75 en de
deurcollecte voor het plaatselĳk
kerkenwerk €32,25. Voor de kerk
is een gift van €25 en een gift van
€50 binnengekomen. Allen hartelĳk dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zĳn als
groet en bemoediging gegaan naar
de familie Logchies, Veldweg 18 in
Giethoorn.
Verjaardagen en huwelĳksjubilea. Op 27 februari hoopt
dhr. G. van Veen, Steenwĳkerweg
168A zĳn 84ste verjaardag te vieren. Namens de gemeente een
harte felicitatie en een gezegend
nieuw levensjaar gewenst.
Agenda. Er is kerkenraadsvergadering op 3 maart om 20.00 uur
in het lokaal. Op 6 maart is er de

viering van Wereldgebedsdag om
19.30 uur in ’t Lokaal.
Ontmoetingsmomenten.
Heeft u zich al opgegeven voor
een van de ontmoetingen die
plaatsvinden op woensdag- en
donderdagavond 4 en 5 maart en
dinsdagmiddag 10 maart? Het kan
via de intekenlĳst die in het portaal van de kerk ligt.
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: De kerk in Kenia heeft een
beperkte capaciteit om moslimbekeerlingen te onderwĳzen.
Wĳsheid en leiderschap is nodig.
Open Doors ondersteunt de kerk
in Kenia en leidt kerkleiders op.
Bidt u mee?
Kopĳ GZ. De kopĳ voor het
volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlĳk zondag 1 maart
12.00 uur bĳ de scriba. Het kan
natuurlĳk ook via kerk.willemsoord.nl
In het 40-dagenboekje 2020 van
de Parochie Heilige Christoffel
Steenwĳkerland las ik onderstaande woorden:
Zeg niet Vader, als je geen kind
kunt zĳn.
Zeg niet onze, als je slechts aan
jezelf denkt.
Zeg niet hemel, als je slechts naar
aardse zaken verlangt.
Zeg niet uw naam worde geheiligd, als je voortdurend je eigen eer
zoekt.
Zeg niet uw rĳk kome, als je alleen
maar hoopt er zelf beter van te
worden.
Zeg niet uw wil geschiede, als je
geen tegenslag kunt verdragen.
Bid niet voor het brood van vandaag, als je niet voor de armen wilt
opkomen.
Bid niet voor vergeving van schulden.
als je in wrok leeft met familie of
buren.
Bid niet voor een leven zonder bekoring, als je voortdurend met het
kwaad omgaat.
Bid niet voor een leven zonder
kwaad, als je niet op zoek bent naar
het goede.
Zeg niet amen en zo zĳ het, als je
dit gebed niet ter harte neemt.
Gebed uit Tsjaad, in Diaconie en
Parochie(2006, nr.4)
Namens de kerkenraad een hartelĳke groet, Henry Bos ouderling-scriba
Wereldgebedsdag 2020
Deze wordt bĳ ons op vrĳdag 6
maart gehouden in ’t Lokaal achter de kerk te Willemsoord, aanvang 19.30 uur.
De orde van dienst komt dit jaar
uit Zimbabwe. Het thema is “Sta
op en ga”. Na afloop is er gelegenheid voor koffie en thee. Tĳdens de dienst is er een collecte
voor een project in Zimbabwe.
De Wereldgebedsdag is letterlĳk
en figuurlĳk een wereldgebeurtenis. Ieder jaar gaat op de eerste
vrĳdag in maart het gebed de
wereld rond. Wat deze vrĳdag
tot een speciale dag maakt is het

feit dat gedurende 24 uur ergens
in de wereld gebedssamenkomsten plaats vinden, waar dezelfde
noden voor God gebracht worden, dezelfde Schriftgedeelten
uit de Bĳbel worden gelezen. Het
is een ketting van gebed door
de hele wereld. Samen bidden,
samen vieren en samen delen!
We hopen op een grote belangstelling, die uiting geeft aan het
onderlinge gevoel van verbondenheid en dat het zinvol is om te
bidden met mensen over de hele
wereld.
Het bestuur van Christelĳke
vrouwen vereniging “Martha”
Van de predikant
Pastoralia. Mw. Corry van
Gooswilligen en dhr. Gerrit Veneberg waren enige dagen opgenomen in het ziekenhuis, maar zĳn
inmiddels weer thuis. We wensen
hun een goed herstel. Dat wensen we ook dhr. Karel Logchies
die afgelopen zaterdag plotseling
naar de afdeling cardiologie van
het Isala-ziekenhuis te Zwolle
moest. Naar het zich laat aanzien
is de behandeling geslaagd.
Veertigdagentĳd
Komende zondag zal in het teken
staan van de Veertigdagentĳd die
wĳ zĳn ingegaan. Vanouds wordt
dan gelezen over de verzoeking
van Jezus in de woestĳn. Onze
evangelielezing zal ditmaal zĳn
Mattheüs 16: 21-26. Ook daar
is sprake van verzoeking, nu bĳ
monde van Petrus, die zojuist
Jezus had beleden als de Messias,
de Zoon van de levende God.
Maar nu protesteert hĳ, als Jezus
duidelĳk maakt dat Hĳ naar Jeruzalem zal moeten gaan om daar te
lĳden en door toedoen van de leiders van Israël te worden gedood.
Als Petrus zegt dat dit niet de
weg van God kan zĳn reageert
Jezus heel fel en noemt hem een
satan, een tegenstander. Midden
in het Evangelie, op dit kruispunt
waarop een ingrĳpend besluit is
gevallen, is dit opnieuw een duivelse verzoeking. Jezus maakt duidelĳk dat Hem volgen kruisdragen
betekent en ‘zelfverloochening’.
Grote woorden zĳn dat, vatbaar
voor misverstand. Maar onmisbaar. Goed om er samen over na
te denken!
Oefenlied vóór de dienst
Dat zal de komende weken zĳn
lied 542 ‘God roept de mens op
weg te gaan’. De reis van Israël
veertig jaar door de woestĳn is
een beeld voor de reis die wĳ
veertig dagen gaan op weg naar
het Paasfeest: ‘Heer, geef ons
moed en doe ons gaan / uw weg
door de woestĳn / en laat uw
Zoon een laaiend vuur, / een nieuwe Mozes zĳn.’ Henk Jongerius
schreef de tekst op een prachtige
klassiek-Engelse melodie.
Afgelopen zondag ging ik in LindeStede te Wolvega voor. Het Chr.
Gemengd Koor ‘Looft den Heer’
uit Oldemarkt zong daarin een
bĳzondere berĳming van Psalm
139.
Een hartelĳke groet aan u,
aan jou,
ds. Gerrit van den Dool

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

Voorjaarsconcert
De Zeeklank
Het Christelĳk Gemengd koor
‘De Zeeklank’ uit Vollenhove geeft
een voorjaarsconcert. Het repertoire bestaat onder andere uit
door Johan Bredewout bewerkte
psalmen en opwekkingsliederen
en prachtige hymnes uit de anglicaanse koormuziek. De koorzang
wordt afgewisseld met een aantal
muzikale intermezzo’s. Muzikale
medewerking wordt verleend
door Harm Hoeve (orgel) en Marjolein de Wit (fluit).

In veel dorpen en steden
worden de winkelstraten
steeds leger en eentoniger,
doordat bijzondere winkels
vertrekken en plaatsmaken
voor de bekende ketens. In
Vriezenveen staat echter al
25 jaar Christelijk Boekenhuis De Akker.

Kerken, scholen en particulieren
weten de weg naar de Akker te
vinden voor Bĳbels, christelĳke
boeken, dagboeken, CD’s, sieraden, cadeau-artikelen en accessoires.
Het gaat de winkel goed en
daar willen ze anderen graag
van laten delen. Net als voorgaande jaren, wordt ook dit jaar
een deel van de winst verdeeld
onder goede doelen. Een organisatie kan een beroep doen
op het Akkerfonds. Daar zĳn
wel een paar voorwaarden aan
verbonden. Zo moet een project eenmalig zĳn, gericht op
evangelisatie en/of diaconaat
en gerelateerd aan een of meer
reguliere kerken in Twenterand
of directe omgeving. Ook moet
het project binnen een jaar uitgevoerd worden. Voorzitter van
de stichting christelĳk boekenhuis de Akker, Couzĳn Bos, zegt
daarover: “We hopen en vertrouwen op veel mooie en originele aanvragen; ook wat breder
uit de regio.”
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Zaterdag 7 maart, 19.30 uur, Vollenhove, Mariakerk,
€ 10 (voorverkoop), € 11 (kerk), tot 12 jaar gratis

Gregoriaans ontmoet
pop
Rond de zestig vrijwilligers - mannen en vrouwen - zetten zich in
voor de Akker en voeren werkzaamheden uit op het gebied
van schoonmaak, ICT, website, fotografie, bestuur en
natuurlijk in de winkel.
Christelijk boekenhuis De Akker,
aan het Westeinde 305 in Vriezenveen
heeft steeds meer een interkerkelijke en
regionale functie gekregen.

Respect en aanmoediging
De laatste jaren doneert het
Akkerfonds aan ca. 30-35 organisaties. Dan hebben we het
over bedragen van € 100 tot
een paar honderd euro. In het
totale fonds zit tussen de €
5.000 en € 10.000, afhankelĳk
van de jaarwinst. Couzĳn Bos:
“Gehonoreerde projecten ont-

vangen geen giga-bedragen à la
Rotary of Rabobank. Zie het als
extra uiting van respect, aanmoediging en aandacht voor
nieuwe initiatieven in diaconaat
en evangelisatie.”

Snel projectaanvraag indienen!
Wie met een project aanspraak wil maken op het
Akkerfonds moet niet te lang wachten. Een aanvraag
indienen kan tot 31 maart. Op www.akkerboek.nl/
goede-doelen kan men het digitale aanvraagformulier
downloaden. Hier valt ook te lezen welke projecten de
afgelopen jaren een geldbedrag ontvingen.

‘The gregorian voices’ bestaat uit
acht uitmuntende solisten, onder
leiding van Georgi Pandurov. Het
koor streeft ernaar om traditionele orthodoxe kerkmuziek te
doen herleven en heeft meerdere
internationale prĳzen ontvangen.
Gekleed in traditionele monnikshabĳten creëert het koor een
mystieke sfeer. Alsof het publiek
reist door de wereld van de religieuze muziek van de Middeleeuwen. Tĳdens dit concert worden
Gregoriaans koorzang, orthodoxe kerkmuziek gecombineerd.
Authentiek en tegelĳkertĳd van
deze tĳd. Tweede deel van het
concert bestaat uit klassieke popmuziek met nieuwe arrangementen in Gregoriaanse stĳl. Onder
andere ‘Knocking on heaven’s
door’ van Bob Dylan, ‘Sound of
Silence’ van Simon and Garfunkel
krĳgen een nieuw jasje.
Vrĳdag 13 maart, 20.00 uur, Emmen, Grote Kerk
€ 22,50, tickets via www.vanplan.nl/uitje

Welkomdienst over
‘De omgekeerde
wereld’

Veranderd denken over onweer
De stem van de Heer dreunt
over het water. De machtige
God laatde donder grommen. Hij doet zijn stem klinken over de zee. Zo klinkt
Psalm 29:3 in de Basisbijbel.
Donder en bliksem werden
eeuwenlang gezien als strafwerktuigen van God.

DOOR DR. JAN
DIRK WASSENA AR ,
HELLENDOORN

‘Onweer. Een kleine
cultuurgeschiedenis 1752 -1830’
is een prachtig boek van Jan Willem Buisman, universitair docent
geschiedenis van het christendom. Hĳ is vooral deskundige op
het terrein van de godsdienstige
mentaliteit in de achttiende en de
negentiende eeuw. De verhou-

ding tussen geloof en rede (de
Verlichting) heeft zĳn bĳzondere
belangstelling. Daarover heeft
hĳ zo langzamerhand al heel wat
voorname publicaties op zĳn
naam staan.

bedreiging ervaren. Dat had grote
gevolgen: wie er niet meer bang
voor was, kon er mee ‘spelen’.
Dichters, schilders en musici hebben dat gedaan. Bĳ musici - een
voorbeeld - moet de orgelvirtuoos Georg Joseph Vogler met zĳn
‘Orgelgewitter’ genoemd worden.

Donder en bliksem
Donder en bliksem werden eeuHoog niveau
wenlang gezien als strafwerktuiWie het boek wil lezen, moet
gen van God (zie bĳvoorbeeld
daar wel even voor gaan zitten,
Psalm 29). Totdat Benjamin Franwant het is van hoog niveau. Het
klin in 1752 de bliksemafleider
leest niet steeds
uitvond. Toen ginals de krant. De
gen veel mensen
BUISMAN LAAT HEEL GOED ZIEN
auteur had er
heel anders aanHOE GODSBEELD EN NATUURBEELD
wat mĳ betreft
kĳken tegen het
VERANDERDEN. ZO WERD DE NATUUR
- alleen: ik ga er
onweer, zowel in
IN DE LOOP DER TIJDEN VEEL MINDER
niet over - zomaar
wetenschap, godsALS BEDREIGING ERVAREN.
een tweede docdienst als kunst.
torstitel mee kunnen verwerven.
Buisman laat heel goed zien hoe
‘Van hoog niveau’: zeker als het
godsbeeld en natuurbeeld verangaat over achttiende-eeuws fysiderden. Zo werd de natuur in de
sche theorieën over het onweer,
loop der tĳden veel minder als

om maar iets te noemen. Daar
staat tegenover dat er ook hele
paragrafen zĳn die herkenbaar
zĳn: over Gods toorn in preken,
over onweer in het volksgeloof
en dergelĳke.
Afbeeldingen
Ik schreef: ‘een prachtig boek’.
Daarbĳ heb ik niet alleen de tekstuele inhoud op het oog, maar
ook de vele afbeeldingen die zicht
geven op de geschiedenis van het
denken over onweer.
Jan Willem Buisman
Onweer. Een kleine
cultuurgeschiedenis
1752 -1830; 335
pagina’s, gebonden;
Uitgeverĳ Vantilt,

Zanggroep Fundament uit Klazienaveen, onder leiding van Jan
Timmerman, treedt op tĳdens een
welkomdienst. Het gevarieerde
repertoire van dit koor bestaat
onder andere uit liedjes van Oslo
Gospel Choir en Remco Hakkert.
Organist Gerwin van der Plaats uit
Kampen begeleidt de samenzang.
Voorganger is ds. H. van Ark uit
Wapenveld, die zal spreken over
het thema ‘De omgekeerde wereld.
Hoe de laatsten de eersten worden.’ Het thema komt voort uit de
moeilĳke gelĳkenis van Jezus over
de werkers in de wĳngaard. Of de
mensen er nu lang of kort werken,
allemaal krĳgen ze hetzelfde loon.
Ds. Van Ark zoekt graag de actualiteit, schuwt ophef niet en brengt
vanaf de preekstoel ook moeilĳke
zaken aan de orde. Vanaf januari
2014 vervult hĳ de rol van adjunctdirecteur van de Protestantse Kerk
Nederland, houdt zich bezig met
het stichten van nieuwe geloofsgemeenschappen en missionaire
begeleiding van gemeenten.

Nĳmegen;
ISBN 9789460044175;
prĳs: € 29,50.

Zondag 15 maart, 19.00 uur (inloop 18.45 uur),
Borger, Goede Herderkerk
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Advertenties

skieën
in Sauerland

welkom in
Haus Reinhild

Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

Kijk op

www.brouwertuk.nl

hausreinhild .nl
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GEDENKSTENEN

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
(dag en nacht bereikbaar)

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

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

Gedenkstenen

3

MAA
NDE
N
PROB
EREN
VOO
R MA
AR

€ 8,9

Of vul de bon in:

JA,

5!

Dorpels

Schouwen

Vensterbanken

Vloeren

Wastafelbladen

Stadskanaal: Klompenmaker 2, 9502 EP - Tel. 0599 - 622 290 - Fax 0599 - 616 510 - Emmen: Weerdingerstraat 201 7822 BK - Tel: 0591 - 532 224
E-mail info@jankalknatuursteen.nl - www.jankalknatuursteen.nl

LAAT ZIEN WAT UW
KERK DOET! DEEL
DE VIERKANTE
INFOGIDS UIT.

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad

Aanrechtbladen

OOK VOOR ONDERHOUD- EN RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar:
www.welkomindekerk.nl

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

0800 - 024 25 26

Bij overlijden:

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

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

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente
Wierden onder één paraplu
Seizoen 2012 - 2013

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Putten
Seizoen 2015 - 2016

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

Een praktisch overzicht van uw
kerkelijke activiteiten in het
komende seizoen in een handzaam boekje. Om uit te delen
aan gemeente-leden, nieuwingekomenen en geïnteresseerden.
Meer informatie: 0546 - 577475
(vraag naar Geke Brinkers).
www.welkomindekerk.nl

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

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

woonplaats:
tel.nr.

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

Verrassend creatief

topic .nu

Wij maken magazines: van de kerken,
voor toeristen. Om hun te laten weten
dat ze welkom zijn. In de omgeving èn
in de kerken.
Stichting Welkom in de Kerk werkt
zonder winstoogmerk. U bent welkom
op: www.welkomindekerk.nl

