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De veertigdagentijd is een
tijd van inkeer, een tijd waarin de gemeente van Christus
zich bewust mag worden van
het onuitsprekelijke wonder
van Gods liefde, die in het
lijden en sterven van Jezus
zichtbaar wordt.

COEVORDEN

Ook vasten velen in
deze tĳd voor Pasen. Met vasten
wil een mens zich in principe inniger richten op datgene wat Jezus
Christus voor ons gedaan heeft.
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Handen
schudden en
avondmaal in
‘coronatijd’

DOOR DS. DICK WOLTERS,

DOOR DS. TAMMO

Teken van het kruis
Ik wil u meennemen naar een
oud lied uit de kerk, een kruislied. Het stamt al uit de zesde
eeuw en het staat in het Liedboek 1973 als gezang 186. Helaas
heeft het geen plaats gekregen
in het nieuwe liedboek (de reden
is mĳ onbekend). De dichter
heet Venatius Fortunatis. Hĳ
werd geboren in 535 en stierf
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Zingen in de veertigdagentijd

Ogen op God gericht
Gelukkig hebben we vele liederen in onze liederenschat die we
in deze tĳd van het jaar zingen.
De derde zondag in deze periode van veertig dagen noemen
we volgens een oude traditie in
de kerk, Zondag Oculi. Oculi
betekent ‘ogen’ en verwĳst naar
Psalm 25 vers 15, waar David
zegt dat zĳn ogen bestendig op
de Here gericht zĳn. David wist
als geen ander dat een mens
alleen maar van genade kan
leven. En wĳ zingen het hem na
met deze prachtige Psalm, om
het met de berĳming te zeggen:
“d’ Ogen houdt mĳn stil gemoed,
opwaarts om op God te letten.
Hĳ die trouw is, zal mĳn voet
voeren uit der bozen netten.”

F L E VO L A N D

d’ Ogen houdt mijn stil gemoed, opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der bozen netten.

Heel de wereld is in de ban van
het Corona-virus. Wat mĳ in al dat
nieuws opvalt, is de dubbele boodschap. Aan de ene kant merken
we dat het virus extreem serieus
wordt genomen. Mensen worden
in quarantaine geplaatst, in Italië
gaat het hele noorden op slot en
in China worden complete steden
geïsoleerd. Aan de andere kant
wordt het virus ‘klein’ gehouden.
Het is niet ernstiger dan een willekeurig andere griep. Gewoon een
kwestie van goed je handen wassen en niet in de buurt komen van
kwetsbare mensen…
Die dubbele boodschap komt
volgens mĳ voort uit de enorme
verlegenheid waarmee Corona ons
confronteert. We raken namelĳk
aan de grenzen van wat voor ons
maakbaar en controleerbaar is.
Met al onze kennis en vooruitgang zĳn we niet in staat om een
minuscuul klein virusje de baas
te zĳn. Complete landen worden
ontwricht en we kunnen er niets
aan doen!

Een nieuwe levensboom
in 609. In zĳn dagen werd een
Door het eten van de verboden
splinter van het kruis gevonden,
boom is de mensheid aan het
en dat was natuurlĳk een bĳsterven prĳsgegeven, lezen we in
zondere relikwie. Maar over de
Genesis 3. De dichter verbindt
verering van deze splinter vind
dit gegeven met
je in zĳn gedicht
het kruis van
niets terug. Deze
DE DERDE ZONDAG IN DE VEERTIG
Christus, waar de
dichter richt zĳn
DAGENTIJD NOEMEN WE ZONDAG
boom van kenogen op het kruis
OCULI. OCULI BETEKENT ‘OGEN’
nis van goed en
en bezingt het
EN VERWIJST NAAR PSALM 25:15,
kwaad in verband
wonder dat daar
WAAR DAVID ZEGT DAT ZIJN OGEN
gebracht wordt
geschiedt: ‘Zing,
BESTENDIG OP DE HERE GERICHT ZIJN
met de nieuwe
mĳn tong bezing
boom, die leven zal brengen:
het teken van de zege in de
strĳd. ‘t Vaandel dat de Heer ste- ‘Ziende hoe het menslĳk leven,
ken is het kruis, waaraan Hĳ lĳdt. dat Hĳ schoon geschapen had,
aan de dood was prĳsgegeven om
Hĳ die ‘t daglicht aan doet brede vrucht die Adam at, heeft God
ken heeft ten offer zich gewĳd.’

weer een boom verheven, gaf zĳn
allerliefste schat’. In de coupletten
drie en vier bezingt hĳ hoe God
het heil ons bereidt en de listige
Satan beschaamd doet staan.

Aangepaste SIENdienst in Nijverdal

Zangdienst in Beilen
met Cantares Fides

Concert Make Some
Noise Kids

Lezing Bonhoeffer
Wierden

Dominee H. van Dalen uit Nĳverdal gaat voor in de regionale
kerkdienst van SIEN, waaraan
ook Bĳbel- en Catecheseclub Nĳverdal en de enthousiaste jongerengroep ‘Just Him’ meewerken.
Deze dienst is goed te volgen
voor mensen met een verstandelĳke beperking. Er zullen bekende
liederen klinken. Na afloop staan
koffie, thee en fris klaar.

In de Pauluskerk vindt deze zondag
een zangdienst plaats. De kerkgangers worden vocaal bĳgestaan
door christelĳke zanggroep Cantares Fides uit Appingedam. Dit
koor wordt geleid door dirigent
Jan Beukema, die ook de samenzang zal begeleiden op piano en
orgel. Dominee Magda Hazeleger
verzorgt een korte meditatie over
het thema ‘Een stap tegelĳk.’

De liveshows van Make Some
Noise Kids zĳn een belevenis voor kinderen, maar zeker
ook voor hun ouders. Vrolĳke
optredens vol dans en energie.
Welk kind kan dan nog stilzitten? Bekende nummers als ‘Het
allerleukste liedje’, ‘Een heel goed
liedje is dit niet’ en ‘Zo happy’
komen voorbĳ. Kaarten: eventsforchrist.nl

Prof. dr. G.C. den Hertog spreekt
over de Duitse theoloog Bonhoeffer, die op 9 april 1945
terecht werd gesteld. Op dezelfde datum werd Wierden bevrĳd.
In de gevangenis hield Bonhoeffer zich bezig met de vraag hoe
Duitsland na de oorlog verder
zou moeten. De gedachten van
Bonhoeffer vormen het thema
van deze leerhuisavond.

Zondag 15 maart, 15.00 uur, Nĳverdal, De Regenboog,
Grotestraat 127, info: www.sien.nl

Zondag 15 maart, 19.00 uur (18.45 uur start samenzang), Beilen, Pauluskerk, Witte Valkenstraat 4

Zaterdag 21 maart, 15.00 uur, Zwolle, Verrĳzeniskerk,
Bachlaan 150, € 17 (€ 63,50 gezinsticket)

Donderdag 26 maart, 20.00 uur, Wierden, Dorpskerk,
gebouw Hebron, Burg. J.C. v/d Bergplein 3

Jezus Christus in het
centrum
In heel dit lied met zĳn meeslepende melodie staat het heil van
God in Jezus Christus centraal.
Hĳ is de goddelĳke Gave en de
Loods die ons de weg naar de
haven doet vinden. Het Amen op
dit lied is het Soli Deo Gloria in
het laatste couplet. Dit oude lied
brengt ons naar het hart van de
veertigdagen tĳd.

Ja, dat laatste beangstigt ons nog
het meest. We proberen uit alle
macht weer ‘in control’ te komen
door rigoureuze maatregelen. Of
we proberen het probleem te verzachten met onze woorden, zodat
het minder erg lĳkt. Maar wat we
vergeten te doen, is onze eigen
angst onder ogen te zien. Waar
komt onze behoefte vandaan om
over alles en iedereen controle te
krĳgen? En hoe luisteren we in
deze lĳdenstĳd naar de woorden
van Jezus? ‘Ieder die zĳn leven wil
behouden, zal het verliezen; maar
wie zĳn leven verliest omwille van
mĳ, zal het behouden.’
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overdenking

zondag 15 maart 2020

Vesper in ‘de Schoof ’
Daarlerveen
In Daarlerveen vindt deze zondag
een bĳzondere dienst plaats, een
vesper. In de vesper nemen zowel
stilte als muziek een belangrĳke
plaats in. Een vesper is een eenvoudige dienst. Aanwezigen luisteren
naar een psalm en een bĳbelgedeelte en vervolgens naar een korte
overdenking. Daarbĳ gaat het erom
te ontdekken wat dit Bĳbelgedeelte
oproept. Waar wordt men door
aangesproken? Welke betekenis
kan dit bepaalde woord krĳgen in
iemands leven? Er zullen bekende
liederen gezonden worden.
Zondag 15 maart, 19.00 uur, Daarlerveen,
Brugstraat 10

Jeugddienst Diever
over groepsdruk
Een dienst voor en door
jongeren, voorbereid door de
jeugd van de Rock Solid-club.
Samen met dominee Van Werven
denken aanwezigen na over het
thema ‘groepsdruk’. Wat doe je
als iedereen iets wil doen wat niet
van God is? Loop je dan mee of
blĳf je God volgen? Wie durft het
aan? Muzikale medewerking komt
van de band ‘Joy’ uit Den Ham.
Zondag 15 maart, 19.15 uur, Diever, Kruiskerk,
Kruisstraat 1a

Nicolaaskärke viert
in Sallan’s ‘plat’
‘Vriejheid’ is het thema van de
dialectdienst in de Nicolaaskärke
in Wieje. Trompettist Maaik
Meiberg, organist Johannes
Dĳkstra en de groep Impress
leveren een mooie, muzikale
bĳdrage. Uiteraard zĳn alle
onderdelen van de dienst in het
Sallan’s ‘plat’. Iedereen is welkom,
ook wie niet of weinig in de kerk
komt. Na afloop is er tĳd ‘um
eff ’n noa te proat’n’ onder het
genot van koffie en thee.

Een krakeling
Want Hij weet waarvan wij
gemaakt zijn,
Hij vergeet niet dat wij uit
stof zijn gevormd.
Psalm 103

DOOR DS. KO HEKMAN,
ASSEN

De dichter geeft
aan dat de Here, in
al zĳn handelen ten opzichte van
ons, mensen, beseft wie wĳ zĳn.
Hĳ weet hoe wĳ in elkaar zitten
en hoe ons leven gevormd wordt.
Broos
Wĳ zĳn stof, als mensen zĳn wĳ
eindig en sterfelĳk, vergankelĳk,
broos, kwetsbaar. Hĳ die de mens
gemaakt heeft, kent hem ten volle
in zĳn kwetsbaarheid. Vandaar
zĳn ontferming over ons mensen.
Zoals een vader zĳn armen slaat
om zĳn kwetsbaar kind.
Broos is de mens. De sterveling
is als het gras dat snel verwelkt,
zĳn bloei is kort gelĳk de veldbloem. Als de hete woestĳnwind
erover waait, is ze niet meer. Er
blĳft niets over dat nog aan haar
bestaan herinnert. Onze sterfelĳkheid bepaalt ons bĳ het onderscheid tussen God en mens. Wĳ
leven slechts op de adem van zĳn
stem.
Verwondering
De Prediker zegt: de mensen en
de dieren treffen hetzelfde lot.
Alles is uit stof ontstaan en alles
keert tot stof terug (Pred. 3).
Toch, troostwoorden ontbreken
niet. We horen ook: ‘Lag ik neer
in het dodenrĳk - u bent daar’.
(Ps. 139:8) ‘God is trouw tot in
eeuwigheid. Hĳ laat het werk van
Zĳn handen niet los’. (Ps. 138:8).
In Psalm 8 wordt vol verwondering gevraagd: ‘Wat is dan de
sterveling, dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem

Brexit
DOOR DS.
GERHARD HEERINGA ,
SWIFTERBANT

Zondag 22 maart, 19.00, Wĳhe, Nicolaaskerk,
Kerkstraat 15

Nominaties Gastvrije
kerk bekend
De tien meest gastvrĳe kerken
uit het oosten zĳn bekend!
Bĳna 70 kerken schreven zich
in voor de verkiezing. Uit dit
grote aantal selecteerde een
deskundige jury, onder leiding
van mw. E. Schulten (Tourism
Management Saxion), vĳ f
kerken uit Gelderland en vĳ f
uit Overĳssel. Nu is het woord
aan het publiek! Iedereen mag
stemmen. Welke kerk kan
zich vanaf donderdag 14 mei
meest gastvrĳe kerk van OostNederland’ noemen?
Een overzicht van de genomineerde kerken staat op
www.gastvrĳekerk.nl. Hier kan men ook stemmen!

Wie heeft er niet
z’n buik van vol? Op vrĳdag 31
januari nam het Verenigd Koninkrĳk definitief afscheid van de
Eurozone. Het zal u niet zĳn
ontgaan. Aan jarenlang gesteggel
is een einde gekomen. Voorlopig
althans, want er moet nog heel
wat worden vastgelegd op het
gebied van handel en verkeer.
Hoe dan ook, het is een verdrietige zaak.
De toenmalige premier David
Cameron nam een gok met een
raadgevend referendum op 23
juni 2016. Hĳ dacht dat het wel
met een sisser zou aflopen. Nee
dus. 51,9 % stemde voor vertrek.
Cameron trad af.
Verschillende oudere Britten
leven nog steeds met het waanidee van een soort ‘splendid isolation’ en van ‘Britannia rule the

omziet?’
Zo kort van leven de mens is, zo
duurzaam is Gods goedheid over
allen die Hem vertrouwen.
Eindig
God weet wat eindigheid is. Zelf
heeft Hĳ ons zo gemaakt. Ik val
om door de eindigheid, God niet.
Hĳ is ertegen bestand. Hĳ heeft
haar zelf geschapen. Hĳ is geen
vreemde voor onze eindigheid
en in onze eigenheid. Hĳ is er
vertrouwd mee. In onze eindigheid licht de eeuwigheid op, licht
God op. God is er. Ons menselĳk
bestaan wordt omvat door God,
met al zĳn positieve en negatieve
kanten. Ook het kwaad, het negatieve. Ook de gaten behoren bĳ
de krakeling.

ten en bloeiende narcissen in
Waarom?
de tuin. Geloof in een God die
En vragen wĳ ons af: waarom dat
deze wereld heeft geschapen
lĳden? Zouden wĳ het begrĳpen,
is allerminst een uiting van het
dan zouden wĳ het kwaad aanzwitserlevengevoel waarin alles
vaarden en er niet langer tegen
van een leien
vechten. God wil
dakje gaat. Eerdat we menselĳk
UIT GODS HAND IS DE SCHEPPING,
der is het uiting
zĳn, niet goddelĳk,
MET LIJDEN EN DOOD. VOL
zegt het Britse
TEGENSTELLINGEN, LEVEN EN
van het besef dat
parlementslid en
de dichter WilSTERVEN, PIJN EN VREUGDE, BLAREN
opperrabbĳn dr.
lem Barnard als
AAN JE VOETEN EN BLOEIENDE
Jonathan Sacks.
volgt verwoordt:
NARCISSEN IN DE TUIN.
We moeten pro‘Gods goedheid is
testeren tegen het kwaad, opkote groot voor het geluk alleen, zĳ
men voor gerechtigheid, ons niet
gaat in alle nood door heel het
verzoenen met een wereld waarin leven heen’ (Lied 650).
onschuldige mensen lĳden en
slechte mensen het voor het zeg- Jonathan Sacks (1948) is emeritus opperrabbĳn van
gen hebben.
Groot-Brittannie, lid van het Britse Hogerhuis, en auteur
Tegenstellingen
Uit Gods hand is de schepping,
met lĳden en dood. Vol tegenstellingen, leven en sterven, pĳn
en vreugde, blaren aan je voe-

van vele boeken waaronder ‘Een gebroken wereld heel
maken’. In 2016 ontving hĳ de prestigieuze Templetonprĳ s voor zĳ n levensbeschouwelĳ ke bĳdrage aan het
maatschappelĳ ke debat en zĳ n rol in de interreligieuze
dialoog. De prĳ s werd eerder toegekend aan de Dalai
Lama, Moeder Teresa en Tomas Halik.

Ons menselijk bestaan wordt omvat door God, met al zijn positieve en negatieve kanten. Ook het negatieve. Ook de gaten behoren bij de krakeling.

polderpraat
waves’. Ze geloven nog steeds
het oude Engelse weerbericht:
“Fog in the Channel, continent
isolated” (Mist in het Kanaal, het
Europese vasteland geïsoleerd).
Het is een illusie. De wereld is
een dorp. We hebben elkaar
nodig.

Costa Rica aan de Noordzee?
Time will tell; de tĳd zal het leren.

Hoe nu verder in deze diep verdeelde en gepolariseerde natie? In
tĳden van crisis wordt regelmatig
naar de kerk gekeken. De aartsbisschop van Canterbury Justin
Welby laat regelmatig van zich
horen. Dat is spitsroeden lopen,
Die Britten zĳn me dierbaar. Ik
want de Anglicaanse Kerk is een
heb er 9 jaar gewoond, een paar
staatskerk, er zitten bisschopjaar gestudeerd en gewerkt en
voel me verbonden met mensen, pen in het Hogerhuis (House of
Lords). In Westminster maakt
taal en - met name de Anglimen elkaar regelcaanse - kerk. Dit
matig voor rotte
eilandenrĳk met
HOE NU VERDER IN DEZE DIEP
vis uit. Meng je
haar rĳke cultuVERDEELDE EN GEPOLARISEERDE
rele en geestelĳke NATIE? IN TIJDEN VAN CRISIS WORDT als bisschop niet
in partĳpolitiek,
historie is ook
REGELMATIG NAAR DE KERK GEKEKEN.
want je wordt
de bakermat van
gefileerd, ook door de tabloids
de moderne zendingsbeweging.
zoals The Sun van mediamagnaat
Het wordt nu geregeerd door
Rupert Murdoch.
een op macht beluste clown, die
Premier Johnson vond het maar
zich mede op basis van flagrante
volstrekte onzin (humbug) dat
leugens in het centrum van de
grof en opruiend taalgebruik
macht heeft weten te manoeueen klimaat zou kunnen schepvreren. Brexit voelt als een
pen voor doodsbedreigingen
echtscheiding; het onderlinge
aan het adres van politici. Welby
vertrouwen is geschaad. Wordt
was geschokt. “We zĳn verslaafd
Engeland een vazalstaat van de
geraakt aan agressief taalgebruik
Verenigde Staten, een soort

binnen en buiten het parlement
waarin mensen als ‘fascist’ en
‘verrader’ worden weggezet.
Opruiend taalgebruik baant de
weg voor ‘sticks and stones’.” Hĳ
pleit voor terughoudendheid in
de sociale media, waarin woorden gemakkelĳk uit hun context
worden getrokken en uitvergroot. En wie is ook alweer die
president die regeert via Twitter?
De Brexit sloeg diepe wonden
in alle segmenten van de Britse
samenleving en in persoonlĳke
verhoudingen. ‘We are quite
broken’, zegt Welby. Ik merk het
aan scherpe mails van vrienden.
De aartsbisschop is er echter
van overtuigd dat de kerk juist
nu een belangrĳke rol kan spelen: “Jezus Christus is immers de
bron van verzoening en heling,
voor individuen maar ook voor
de samenleving”. Maar dat proces
van verzoening kan lang duren;
minstens tien jaar denkt Welby.
Na de Brexit ook een Nexit? Je
moet er toch niet aan denken!
Waar je wel scherp op moet letten zĳn je woorden.

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. 0591371538
Kerkdienst 15 maart: GK
10.00 ds. W. Hordĳk-v/d Zwaag,
Aalden. Biddag. Oppas: aanwezig. Organist: Jouke Hordĳk.
Collecten: 1. KiA/40-dagentĳdcollecte. 2. Kerk.
BOVENSMILDE
Kerkdienst 15 maart: 10.00
ds. S. Kits. Organist: Nico Meilof. Paaskaars aansteken:
Emma Koning. Collecten: 1.
KerkinActie-40-dagentĳd. 2.
Pastoraat. Bĳ de uitgang: eredienst. Knd.: Stĳntje de Ruiter.
Oppas: Indien nodig aanwezig.
Zuid-Soedan. Opstaan en
opnieuw beginnen... In ZuidSoedan weten veel inwoners
daar alles van. Ze doen niet
anders. Een 20 jaar durende
oorlog maakte dat veel mensen
regelmatig alles kwĳtraakten en
weg moesten vluchten. In 2011
splitste Zuid-Soedan zich af van
Soedan. Mensen waren dolblĳ,
maar anderhalf jaar later barstte
het geweld opnieuw los. Sindsdien zĳn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zĳn
weer op de vlucht geslagen in
eigen land, vooral vrouwen en
kinderen. Zĳ leven jarenlang in
vluchtelingenkampen. Het lĳkt
wel eens hopeloos en ver van
ons bed. Zuid-Soedan is immers
niet een land waarnaar wĳ op
vakantie zullen gaan. Houdt het
daar nu nooit op? Willen wĳ nog
wel opstaan en in actie komen
voor een land, waar zoveel nare
berichten van komen? Waar 5,5
miljoen mensen iedere avond
met honger naar bed gaan. Waar
grote delen van de oogst mislukken, waterbronnen opdrogen en
voedselprĳzen stĳgen, waar ze
klimaatverandering aan den lĳve
ondervinden. Ja, het is lastig,
want de ramp in Zuid-Soedan is
een menselĳke ramp: een combinatie van droogte, armoede
en gewelddadige conflicten.
Toch wil ik u vragen niet weg
te kĳken, want je zult er maar
geboren zĳn. KerkinActie is
door haar goede kerkelĳke contacten in Zuid-Soedan goed in
staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bĳdrage van groot
belang. Iedere Zuid-Soedanees
die dankzĳ uw steun kan opstaan
uit armoede en geweld, is het
waard! Dank u wel!
Vrouwenver. H.V.G. –
Draagt Elkanders Lasten.
Op 18 maart om 19.45 uur
komen we samen in het gebouw
achter de Waterstaatskerk.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 15 maart: GK
10.00 ds. H. Kauffmann-Schaap.
Organist: Jan Kamphuis. Knd.:
groep 1 t/m 8. Oppas: Linda
Oldenhuis en Amber. Bloemendienst: mw. H. Botma.

Collecten: 1. Rudolph Stg. 2.
Kerk. Deurcollecte: bloemenfonds.
Aleida Kramer 10.30 mw. M.
v/d Linde.
EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 15 maart: 10.00
ds. K. van Staveren, Dedemsvaart. O.v.d.: mw. B. Tuit en
mw. R. Roffel. Diakenen: mw.
I. Boer en dhr. H. Buursema.
Organist: Nelleke v/d Leest.
Oppas: Rennie Roffel. Beamteam: Rianne. Gastdames:
mw. R. Heuving en mw. B. Busscher. Autodienst: dhr. B. Baptist: mw. Huizing en fam. Potze.
Collecten: 1. KerkinActie. 2.
Spaarcollecte. 3. Kerk .
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 15 maart: 9.30
ds. H. Klaassens, Erica. Collecten: 1. Pastoraat. 2. 40-dagentĳd, Zuid-Soedan. Bĳ de uitgang:
pastoraat. Oppas en knd.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 15 maart: 10.00
ds. B. Breunesse. Wĳkdienst.
Kaars aansteken: Casper
Euving. O.v.d.: Henk Stevens.
Organist: Harmke Elders.
Oppas: Renate Wolswinkel
en Femke Euving. Collecten:
1. Kerk. 2. KiA Noodhulp. 3.
Jaarproject Diaconie. Bloemengroet: fam. J. Kamman.
Autodienst: fam. W. Elders
(581884). Na de dienst is er koffiedrinken in Pluspunt.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-Hessels, Noorderkeerkring
6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel.
0591-312007
Kerkdienst 15 maart: 9.30
dhr. F. Sprenger. O.v.d.: D. de
Jong. Diaken: J. Bartelds, H.
Broers. Organist: Martin Hof.
Collecten: 1. Pastoraat. 2.
Kerk. Uitgang onderhoud gebouwen. Welkomstcie.: G. Velzing.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, mw. G. Visser-Rigtering,
Aletta Jacobsstr. 70, 7844 PB
Veenoord, tel 0591-553482
Kerkdienst 15 maart: 10.00
ds. J. van der Wilden. O.v.d.:
dhr. A. Stevens. Organist: dhr.
J. Kroon. Koster: dhr. H. Mulder. Collecten: 1. Diaconie.
2. Kerk. Bĳ de uitgang: gebouwen. Oppas: Linda Pals. Knd.:
Alexandra Mensing. Kaars
aansteken: Rien Pals. Bediening beamer: Peter Vermaas.
Ontvangst: fam. Velzing. Bloemendienst: mw. F. Rabbers.
Autodienst: mw. F. Rabbers.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk,

dhr. A. Meĳering, Middenweg 78,
7844 KX Veenoord, tel. 0591551346
Kerkdienst 15 maart: 10.00
dr. H. Nobel. Organist: mw.
Willy Misker. Collecten: 1. Diaconie en Voorjaarszending. 2.
Zuiderkerkgemeente. Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen.
Autodienst: mw. M. Meĳer
en mw. Jakobs: mw. G. Reuvekamp; mw. G. Horstman en mw.
Groothuis: fam. F. Kuper. Lector: Tom van Sloten. O.v.d.:
Albert Meĳering. Bloemen:
fam. Vegter. Koster: B. Misker. Koﬃ e: Jitske Wanders en
Geesje Reuvekamp. Ontvangst
en nieuwsbrief: Fre en Gini
Kuper.
Samen verder bouwen weeshuis/opvanghuis Fatou Gaye.
In afgelopen november zĳn we
weer naar Gambia geweest.
We waren heel blĳ dat we deze
keer samen met Tieme en Tina
en de meisjes van het weeshuis
een dag naar het strand konden. Het was voor de meiden
een geweldige dag. Zwemmen
in zee, graven in het zand en
wat met de bal gespeeld. We
hadden ook loombandjes meegenomen en nadat Tina ze had
voorgedaan hoe het moest hebben ze armbandjes en andere
dingen gemaakt. Een feest om
naar te kĳken. Natuurlĳk hebben
we ook het weeshuis bezocht
en Fatou heeft ons met trots
laten zien dat de muren voor de
nieuwe kamers er al stonden.
Tieme had geld gegeven dat onze
kerk heeft gespaard met het 40
dagen project. Maar nu is het
weer wachten voordat ze verder kunnen. Dus hopen wĳ dat
we dit jaar een mooi bedrag bĳ
elkaar sparen. Zo kan het nog
wel jaren duren voordat het af
is. Fatou is heel blĳ dat wĳ ook
dit jaar weer voor het kindertehuis en ziekenhuis hebben gekozen. Zĳ hoopt dat wĳ dat in de
toekomst ook blĳven doen. Wĳ
zĳn nl. de enige vaste sponsor
die zĳ heeft en er is nog zoveel
te doen. De slaapzaal waar nu 50
meiden slapen is natuurlĳk veel
te klein en het zou mooi zĳn
vooral voor de grotere meiden
dat hun kamers gauw klaar zĳn.
Wĳ zĳn onder de indruk dat er
mensen zĳn als Fatou die zichzelf
wegcĳferen voor de meiden van
het weeshuis. In maart gaan we
weer naar Gambia en inmiddels
voelt het voor ons niet meer als
vakantie maar als familiebezoek.
Jan en Jannie Meĳerink. Op 15
maart kunt u schoolartikelen
inzamelen zoals schriften, kleurpotloden etc.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 15 maart: De
Wĳngaard 9.30 mw. Maatjes,
Oosterhesselen. Er is tevens
jeugdkerk in De Rank. Collecten:
1. Kerk. 2. Eigen Evangelisatie/
ZWO. In de hal van de kerk
staat weer de bus waar u in deze
periode, de 40-dagentĳd, weer
uw giften in kunt doen voor
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mensen die het minder hebben dan wĳ. Knd.: alle groepen.
Autodienst: B. Schans en J.
Kielema. Oppas: Evelien Vos.
Bloemengroet: fam. H. Oving.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Kerkdienst 15 maart: 9.30
ds. F. Immink, DriebergenRĳssenburg. 15.00 da. H. Paas,
Nĳverdal. Organisten: dhr.
G. Diepeveen en dhr. R. Roelofs. Knd.: Dianne Seigers (1,
2) en Wilma Bosch (5, 6). Tnd.:
Wendy Mollink (7, 8). Oppas:
Rianne Reefhuis, Gerda Valk en
Renske Immink. Collecten: diaconie en onderhoud. Bloemen
bezorgen: Dieks en Truus Heuver.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten 15 maart:
VDK 9.30 ds. J. Zondag. O.v.d.:
Han van der Haar. Organist:
Jan Ferdinand Hooikammer.
Lector: Rolien Menzo. Koster: Henk Zomer. De Fontein 19.00 ds. K. van Staveren.
O.v.d.: Henny Logtenberg.
Organist: Freddy Bruins. Koster: Nico van Hattem. Collecten: PKW. Bĳ de uitgang: KiAnoodhulp. Kindercollecte: Help
een kind in Kenia naar school.
Kinderkerk: groep 1 t/m 8.
Oppas: Nienke Bouwman en
Irene van Staveren.
Van Dedem Marke 14
maart: ds. Ard ten Brinke.
Organist: Fred van Dĳk.
Zieken. Hospice Familie Assenhuis, Baron van Dedemlaan 2,
7701 HT Dedemsvaart: mw. B.
Meĳer-Stroomberg, De Tjalk 31.
Clara Feyoena Heem, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg:
mw. G. Wolbink-Steen, Schuttevaer 67, afd.: De Esch, k. 9; dhr.
J. Prins, Rozenheim 85, unit 1,
k. 3; mw. Swankhuisen-Strĳker,
Schuttevaer 76, De Esch 1; mw.
Dekker-Michel, Stegerensallee
26, De Baander, k. 30; mw. H.
Nĳman-Lubbers, Zwiersstr. 2,
unit 3, k. 29; mw. G. HuizingaBoessenkool, Adelaarweg 9, afd.
revalidatie, Unit 1, k. 9.
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. 16 maart: 20.00
uur Huiskamertour ZO (fam.
Boer, Breitnerstr. 22).
17 maart: 14.00 uur Huiskamertour ZO (mw. Brigitta Scheidegger, Schubertstr. 4); 20.00 uur
Huiskamertour ZO (fam. Niezink, Schubertstr. 19).
18 maart 19.30 uur: Wĳkteam
ZO3 (Marisstr. 15); 19.45 uur De
Doorgang (De Fontein).
19 maart 14.00 uur: 55+-middag.
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Hermien Mulder is deze middag
onze gastspreekster. In de bĳbel
gaat het niet alleen over mensen,
ook dieren worden genoemd.
Wat voor betekenis hebben ze
voor ons. Hermien vertelt ons
hierover en samen zingen we
hiervan.
De huiskamertoer voor wĳk
Zuidwest staat weer op het
punt te beginnen. Het thema zal
vriendschap zĳn. 19, 23 maart
en 15 april zĳn de data. Opgeven
kan bĳ Ronald de Jonge, Peter
Lindhout en Gerda Hofman.
Vacatures. In mei ontstaan een
aantal vacatures voor 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.
Taizéreis. Vanuit onze gemeente is er van 26 april t/m 3 mei
een jongerenreis naar Taizé. Ben
je tussen de 16 en 30 jaar en wil
je wel eens ervaren hoe het is
om met andere jongeren uit de
hele wereld een week te beleven
in Taizé? En ben je bereid om
hier een week in te investeren?
Neem dan contact op via taizededemsvaart@gmail.com
Doopcatechese. Dopen is het
moment waarin wĳ en onze kinderen de eerste stappen zetten
in Gods familie, de kerk. Het is
een kruispunt in je leven waar
je laat zien waarom je gelooft.
En waar je jouw kinderen deze
rĳkdom ook mee wilt geven. Op
19 april is de volgende doopdienst. Op 30 maart, 14 april en
28 april zullen we om 20.00 uur
bĳ elkaar komen in de Antenne.
Aanmelden kan bĳ ds. K. van
Staveren, die deze doopdienst
ook zal leiden.
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, De Mute 61, 7683XT Den
Ham, tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 15 maart:
9.30 ds. K. Hazeleger, Ommen.
O.v.d.: groep C. Knd.: peuters:
Riëtte Bosch en Margot Kleinnĳenhuis; groep 1 t/m 8. Oppas:
zaal 6: Jannette Eshuis, Dorien
Kleinjan en Ellenore Haakmeester. Koffiedrinken na de dienst.
Koﬃ eschenken: Nanda en
Erik Schaap. Collecten: 1. Diaconie. 2. Alg. Kerkelĳke Arbeid.
Deurcollecte: kerk. GK 19.00
ds. J. Borst, Sleen. Gez. dienst.
Stil Moment. 20 maart 19.30:
Stil Moment in de HK. Collecte: Open Doors.
Overleden. 20-02-2020: Egbertha Veurink-Schuldink, 24-071953, 66 jaar, Leemkampweg 3,
Hellendoorn.
Dankbetuiging. Via deze weg
willen wĳ u bedanken voor uw
liefdevolle aandacht, zorg en
medeleven bĳ het ziek zĳn en
het overlĳden van onze dochter en zus. Jessica Laarman. Zĳ

Lees verder op pagina 4

4

berichten uit de gemeente

zondag 15 maart 2020

Vervolg van pagina 3

woonde in Pĳnacker en is begraven in Den Ham. Uw gebeden,
telefoontjes, kaarten, condoleances en troostende woorden
hebben ons goed gedaan en
voelen als een warme deken van
Boven om ons heengeslagen.
Een hartelĳke groet voor u allen,
Jan en Janni, Michal, JanWillem,
Wesselien en Johannes.
Dankbetuiging. Graag wil ik,
mede namens de familie, iedereen bedanken die tĳdens de
korte periode van ziekte van
Hilly Lindenhovius en na haar
overlĳden op 2 februari, van
hun belangstelling blĳk hebben
gegeven d.m.v. een bezoekje,
een telefoontje, een kaartje of
anderszins. Het is heel fijn je te
mogen realiseren dat zovelen
met je meeleven. Hartelĳk dank
daarvoor. Jan Lindenhovius, fam.
Van Dĳk, fam. Lindenhovius.
Passage Den Ham nodigt u
uit in de grote zaal van de kerk
aan de Ommerweg op 18 maart.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open:
19.30 uur. De brandweer komt
vertellen over veiligheid thuis.
Iedereen van harte welkom.
HARDENBERG
Wĳk Centrum. Op 28 febr.
overleed Albert Wesselink, op
de leeftĳd van 74 jaar, na ernstige ziekte. Wĳ leven mee met zĳn
vrouw, kinderen, kleinkinderen
en andere nabestaanden.
Op 2 maart overleed Jantina
Everdina (Tiny) Brunink-Bosch,
op de leeftĳd van 84 jaar. Zĳ was
sinds 15 dec. 1993 weduwe van
Gerrit Jan Brunink. Wĳ leven
mee met de kinderen, kleinkinderen en verdere nabestaanden.
Mw. A. Tĳs-de Bruĳn, K Doormanlaan 20, is afgelopen week
thuisgekomen.
Dhr. J. Weerts, Bramerstraat,
is opgenomen in het ziekenhuis
Hardenberg.
Wĳk Baalder. Mw. Trĳnie
Oosterkamp-Kuiper, Baalderesch 6, verblĳft nog in het Clara
Feĳoenaheem, revalidatieafd. 5.
We wensen haar en haar en haar
ZENDINGSMIDDAG
VAN DE KERK?
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man sterkte.
In de Isalakliniek in Zwolle is dhr.
J. Zweers, Brinkberg 4 opgenomen.
Wĳk Baalderveld. Uitnodiging. Op 29 maart is er in de
Wanne in Baalderveld om 10.30
uur een ontmoeting met Gini
Pullen die werkzaam is in het
kindertehuis in Oeganda, The
home of hope & dreams. Na de
korte viering van het ochtendgebed met lied en muziek zal Gini
ons vertellen over haar werk.
We praten na bĳ de koffie. Van
harte welkom.
Wĳk Radewĳk. In het ziekenhuis in Hardenberg is in de
afgelopen week opgenomen mw.
D. Waterink-Soer, Stobbenhaarweg, i.vm. longproblemen. Als
u dit leest is zĳ inmiddels weer
thuis om verder te herstellen.
Collectes 40-dagentĳd. In
de 40-dagentĳd zĳn de collectes
bestemd voor mensen die een
extra steuntje in de rug nodig
hebben en dan speciaal gericht
op mensen dichtbĳ ons. Waar
vallen mensen buiten de boot in
ons land en wie zĳn zĳ. De inzameling is vandaag voor het diaconale vakantiebureau. Anders
gezegd voor ‘Vakantieweken
met aandacht’ en specifiek voor
Mantelzorgers en partners met
dementie en mensen met visuele beperking. Ook kunt u uw
bĳdrage overmaken op rek.nr.
NL21RABO0324963645 t.n.v.
Diaconie PGHH, o.v.v. ‘Vakantie
met aandacht’.
‘Heel Holland vast’. De
komende week in de 40-dagentĳd wordt u uitgedaagd om minder TV te kĳken en/of minder
actief te zĳn op social media.
Elke keer dat u het voor elkaar
krĳgt kunt u een bedrag in het
spaardoosje doen. Succes.
Paasontbĳt in de Schakel.
Op paasmorgen bent u van harte
uitgenodigd voor een gezamenlĳk ontbĳt in De Schakel. Vorig
jaar was het een groot succes
met 40 personen van jong tot
oud. Er zal een heerlĳk ontbĳt
voor u klaar gemaakt worden.
We beginnen om 8.30 uur zodat
we ruim op tĳd klaar zĳn voor
de kerkdienst. Vanaf 8 maart zullen er intekenlĳsten liggen in de
Schakel. Ook kunt u zich opgeven via het mailadres: dineke.
eggengoor@gmail.com of bellen
naar 0523-262925 (17.00/18.00
uur).
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‘Auto-maatje’. De diaconie
centrum constateert dat er
mensen in het centrum zĳn die
graag op zondag de eredienst
willen bezoeken, maar daar om
welke reden dan ook niet zelfstandig toe in staat zĳn. Graag
wil de diaconie daarin bemiddelen. Alleen met uw hulp is
dat mogelĳk, daarom vragen wĳ
mensen die zondags met de auto
naar de kerk gaan en een plekje
vrĳ hebben zich te melden. Tel.:
0523-261735 of g-timmerman@
ziggo.nl Het gaat niet om grote
afstanden, maar je haalt zondags
mogelĳk wel iemand uit zĳn of
haar isolement. Mensen die niet
in staat zĳn eigen vervoer te
regelen kunnen zich ook melden.
LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 15 maart: KK
9.30 ds. J. Post, Wierden/
Lutten. De Lantaarn 9.30 ds.
Heusinkveld, Daarle.
Jarig. Mw. A. Mepschen-Benjamins, Troostenweg 1a, 7777 SN
Schuinesloot. 09-03-1944
Alien Horsman Stationsstraat
5/310 7772 CG Hardenberg
22-01-1983
Mw. W.J. Veltink-Withaar Meidoornstraat 34 7775 BE Lutten
13-03-1945
Dhr. G. Gerritsen Dedemsvaartseweg Noord 4 7775 AG Lutten
15-03-1938
Mw. J. Kelder-Eggengoor De
Haarweg 14 7775 PX Lutten
15-03-1944
Zieken. Mw. J. Wigger-Lawant,
Kamperfoelie 8, 7775 BJ Lutten,
wordt 6 maart opgenomen in
het ziekenhuis te Hardenberg.
Mw. G. Leenders-van der Meer,
Dedemsvaartseweg Noord 74,
7775 AJ Lutten, wordt a.s. donderdag 12 maart opgenomen in
het ziekenhuis voor een behandeling. Als alles goed gaat mag ze
de volgende dag weer naar huis.
Mw. J. Odink, Anerweg Zuid 73,
op vrĳdag 13 maart opgenomen
wordt in het Radboud UMC te
Nĳmegen. Br. H. van Faassen,
Anerweg Noord 106, 7775 AV,
is opgenomen in het ziekenhuis
van Hardenberg.

De bloemen gaan deze week
met een groet van ons allen vanuit de Kruiskerk naar Greetje
Leenders, DedemsvaartsewegNoord 74. Vanuit De Kapel naar
mw. A. Benjamins-Zaagman, De
Delle in het CFH.
Rommelmarkt. Beste
gemeenteleden, Hier een stukje
over de jaarlĳkse Rommelmarkt in Lutten. Op 18 april
is het weer zover. De jaarlĳkse Rommelmarkt van de
Emmaüsgemeente staat weer
voor de deur. Om 14.00 uur
gaan de hekken open en kunt
u weer volop rommelen tussen
alle spullen, en koopjes op de
kop tikken. De ene helft van de
opbrengst van de Rommelmarkt
gaat altĳd naar het Jeugdwerk
van de Emmaüsgemeente. De
andere helft gaat naar een goed
doel. Het goede doel voor dit
jaar is geworden: The Heart For
Gambia.
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 15 maart 9.30
ds. A. de Vries, Nĳverdal. H.A.
Beerzerveld 19.00 gez. dienst.
O.v.d.: dhr. J. Hans. Diakenen:
H. de Lange en A. Maat. Collecten: KiA, 40-dagentĳd, kerk
en gebouwen.
Meeleven. Er worden geen
mensen met name genoemd,
maar dat wil niet zeggen dat
meeleven met elkaar niet op
prĳs gesteld wordt. Kaartje,
appje, mailtje, bezoekje… kleine
moeite… enorm veel waard!
Tekst. Op een avond vertelde
een oude Cherokee-indiaan aan
zĳn kleinzoon over de strĳd die
zich binnenin mensen afspeelt.
Hĳ zei: ‘Mĳn zoon, de strĳd
gaat tussen twee ‘wolven’ binnen ieder van ons. De ene heet
Kwaad. Het is woede, afgunst,
jaloersheid, verdriet, hebzucht,
arrogantie, zelfmedelĳden,
schuld, wrok, minderwaardigheid, leugen, valse trots, superioriteit en ego. De andere heet
Goed. Het is vreugde, vrede,
liefde, hoop, sereniteit, nederigheid, vriendelĳkheid, trouw,
medeleven, grootmoedigheid,
waarheid, compassie en geloof.’
De kleinzoon dacht er even over
na en vroeg dan aan zĳn grootva-

der: ‘Welke wolf wint?’ De oude
Cherokee antwoordde eenvoudig: ‘Diegene die jĳ voedt.’

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55,
8326 AB St. Jansklooster,
tel. 0527-241427
Kerkdiensten 15 maart:
10.00 ds. M. Sĳtsma-van Oeveren, Kampen. Oppas: Christel van Benthem en Deborah
Jongman. Knd.: groep 1 en 3:
Jerina, Merel en Ina. Organist:
Hans Dunsbergen. 14.30 ds. W.
Menkveld, Wanneperveen. Gez.
dienst. Organist: Rick van der
Linden. Collecten: 1. Kerk. 2.
Diaconie.
4e Lĳdensweek. De lĳdenstĳd
waarin we het lĳden en sterven van onze Heer Jezus Christus gedenken. Een tĳd om stil
te staan bĳ wat Christus heeft
geleden. Hĳ is door de diepten
van het lĳden gegaan, zo diep
dat wĳ er ons geen voorstelling
van kunnen maken. We leven in
een wereld waar veel leed geleden wordt. Als we over grenzen
heen kĳken naar alle oorlog en
geweld wat onze huiskamers binnenkomt door de media, worden
we bepaald bĳ het lĳden wat er
in de wereld gaande is. Maar dan
nog kunnen we ons geen voorstelling maken van het lĳden en
sterven van Christus. De pĳn
die Hĳ droeg en die Hĳ moest
doorstaan was om redding te
brengen in een wereld van pĳn
en verdriet, een wereld waar
we in leven en waarin veel lĳden
is. Toch kunnen we dat nog wel
enigszins begrĳpen. Maar dat Hĳ
dit alles heeft doorstaan om ons
te bevrĳden van onze zonden
dat is maar moeilĳk te doorgronden. Dat komt op geloven
aan. Laten we dan maar in geloof
de lĳdenstĳd doorlopen om
straks over het graf heen naar
boven te kĳken, naar een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde, zonder pĳn en ziekte, zonder oorlog
en geweld.
Hartelĳke groeten en dat het
een goede week voor iedereen
mag worden.
BĲZONDERE THEMADIENST?
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0546 – 577475 (vraag naar Geke Brinkers).
Topic Creatieve Communicatie, Wierden.
www.topic.nu

€8,95!

wakker en waaks
kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl
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“Voetbal is een prachtig middel
om in gesprek te raken”
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Onthouding
DOOR DS. FOEKJE DIJK,
DALFSEN

Het belooft een
goed appeljaar te
worden. Hoe ik dat weet? Simpel, omdat op de dag dat ik deze
woorden aan het papier toevertrouw de zon schĳnt. Niet
zomaar een dag: het is Aswoensdag 26 februari 2020. En een
doorwrochte weerspreuk luidt:
‘Schĳnt op Aswoensdag de zon,
dan wordt het een goed appeljaar.’ Het is maar dat u het weet.
Vanzelfsprekend krĳgt u deze
woorden veel later onder ogen,
maar gelooft u me maar, momenteel schĳnt hier de zon!

Je talenten heb je van God
gekregen, die mag je gebruiken. Dat is het motto van Joshua Agteres (28), beter bekend
als Freestyler Josh. Met zijn
voetbalshows en clinics komt
hij overal. Ondernemend is
hij ook, inmiddels heeft hij
een tweede eigen bedrijf opgericht: Entertainmens.

DOOR ELLEN TER AVEST,
WIERDEN

Joshua vertelt
graag over zĳn
leven als christen en zĳn grote
liefde Hanna, zonder de ups en
downs die er ook waren over te
slaan.

Nu zal dit stukje door overwegend protestants opgevoede
gelovigen gelezen worden. En
protestanten hebben niet zoveel
met Aswoensdag. Er zĳn geen
speciale kerkdiensten zoals bĳ
onze rooms-katholieke broeders
en zusters, waarbĳ de deelnemers
aan die vieringen een kruisje van
as op hun voorhoofd krĳgen getekend. Deze as is afkomstig van
de verbrande palmtakjes van het
paasfeest van het voorgaande jaar.
Het is een mooi gebaar. As is een
teken van menselĳke gebrekkigheid en sterfelĳkheid. Maar... as
is ook een teken van reiniging en
nieuw leven.

Wilsum
Als jongste in het gezin Agteres
groeit Joshua op in het Overĳsselse Wilsum. Een klein dorp
waar de familie niet bepaald
doorsnee was. “Ik heb twee zussen en twee broers. Mĳn moeder
is Indonesisch. Daardoor vielen
we al op, maar ook doordat mĳn
broers en ik aardig konden voetballen”, grĳnst hĳ. “We woonden
in een omgebouwde boerderĳ
met een grote loods, die mĳn
vader gebruikte als opslagruimte voor zĳn bedrĳf. Mĳn twee
broers en ik speelden daar veel.
We zĳn erg actief en oefenden
er allerlei sporten zoals voetballen of BMX-en. Omdat ik nogal
competitief ben ingesteld, wilde
ik nooit onderdoen voor mĳn
broers. Ik ging net zo lang door
totdat ik het ook kon.”

Muzikaal
Muzikaliteit zit ook in de familie. Joshua’s moeder was een
van de zangeressen van de Burning Candles, een koor dat van
1966 tot 2001 een belangrĳke
rol speelde in de ontwikkeling
van de Nederlandse gospelmuziek. Oprichter Dolf Vorsterman
van Oĳen was de oudste broer
van Joshua’s moeder. Joshua: “Ik
werd gestimuleerd om ook wat
met muziek te doen. Drummen
leek me wel wat. Dat heb ik een
jaar lang geprobeerd maar ik
kwam erachter dat ik niet het
talent bezat om er ver mee te
komen. Ik was beter met een
bal, dus focuste ik me daar liever
op.”
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“Op school vonden jongens me cool en meisjes interessant.”

was zĳn talent opgemerkt en
had Joshua af en toe al klussen
als freestyler. Via een familielid
werd Joshua geïntroduceerd bĳ
de EO en deed hĳ zĳn eerste
grote show op de EO jongerendag (2009).

Populair
Na de plaatselĳke basisschool
bezocht Joshua het Ichtuscollege,
eerst in Ĳsselmuiden, later in
Ondernemen
Kampen. Door zĳn voetbalskills
“Vanaf mĳn 18e kreeg ik meer
was hĳ een populaire jongen.
interesse in het ondernemen.
“Het freestyle voetbal gaf me
Het past ook bĳ mĳn karakter,
status op school”,
ik ben een beetje
vertelt Joshua
rebels. Heb veel
IK UIT MIJN GELOOF
met gepaste
lef en denk in
DOOR MIJN HOUDING:
bescheidenheid.
mogelĳkheden.
OPEN EN EERLIJK.
“Jongens vonden
Met charme
IK WIL MEZELF GRAAG IN
me cool en meismaak ik denk ik
DE SPIEGEL KUNNEN AANKIJKEN.
jes interessant.
veel goed, bĳHet maakte me wel trots.” Een
voorbeeld als ik ergens te laat
logische vervolgstap was de stukom”, lacht Joshua. “Toen ik
die Sport en Bewegen. Inmiddels 19 jaar was, ben ik gestart met

het bedrĳf ‘Freestyler Josh’. Zo
kwam ik onder andere in aanraking met Panna Knockout,
een bedrĳf dat mĳ inhuurde als
entertainer. Alles ging goed. Ik
deed veel ervaring op en bouwde
een groot netwerk op. Mĳn vertrouwen in God en mensen was
groot. Ik uit mĳn geloof door
mĳn houding: open en eerlĳk.
Ik wil mezelf graag in de spiegel
kunnen aankĳken. In kerken doe
ik ook shows. Bĳ die gelegenheden vertel ik de kinderen of jongeren over mĳn geloof en daarna
gaan we lekker aan de slag met
de bal.”
Project Azië
Joshua rondde zĳn studie succesvol af en trad overal in het land
op. Tĳdens een show in Amers-

foort sprak hĳ een oude bekende. “Hĳ had contacten in Indonesië, het land van mĳn moeder.
Mĳn interesse was gewekt en
het idee voor een project in
Indonesië was geboren: ik wilde
mĳn talent gebruiken om minderbedeelden een leuke tĳd te
bezorgen, door lekker met voetbal bezig te zĳn. Ruim een jaar na
die afspraak in Amersfoort vloog
ik naar Azië waar ik uiteindelĳk
bĳna een jaar ben geweest. Via
via kwam ik met allerlei mensen in contact. Ik bezocht naast
Indonesië ook Singapore, Thailand en Australië. Het mooie van
sport is, dat het verbindt. Voetbal is een prachtig middel om in
contact te komen met mensen
Lees verder op pagina 7

Aswoensdag luidt tevens een
periode in van 40 dagen vasten
(een herinnering aan het Bĳbelverhaal waarin Jezus veertig dagen
in de woestĳn zou hebben doorgebracht zonder eten en drinken).
Dat van oudsher katholieke ritueel van het vasten wordt in protestantse kringen meer en meer
omarmd. Veertig dagen in soberheid doorbrengen. Oorspronkelĳk vooral gericht op sobere
maaltĳden en het glas wĳn dat
daarbĳ hoort en dat veertig dagen
niet genuttigd wordt. Later is het
breder getrokken, bĳvoorbeeld:
geen nieuwe kleren kopen, het
mobieltje overdag laten liggen of
de sociale media een poos vaarwel zeggen.
Het zĳn mooie gebaren, om gedurende een langere tĳd stil te staan
bĳ de vergankelĳkheid van het
bestaan, bĳ de vanzelfsprekende
luxe die helemaal niet zo vanzelf
spreekt in een wereld waar honger en dorst worden geleden,
waar mensenkinderen omkomen
door vuile oorlogen en extreem
geweld. Even stilstaan bĳ het feit
dat ondanks al het gemurmureer
door de mensen om je heen onze
gezondheids- en verzorgingsstaat
toch één van de geweldigste is
van de wereld.
En dat besef wordt opgeroepen
in de rituelen van Aswoensdag.
In vroeger tĳden werd er met as
gewassen vanwege de reinigende
kracht. Maar ook het afbranden
van een stoppelveld in de winter
maakte de grond weer vruchtbaar en gereed om het voorjaar
te ontvangen. Dwars door al het
dodelĳke heen krĳgt het nieuwe
leven, ondanks alle weerbarstigheid, toch weer een nieuwe kans.
Als die gedachte geen mooie aanloop naar Pasen is!
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bij de achterdeur
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temperaturen raakt de natuur
een beetje in de war. Volgens
de weerkundigen is de lente
al begonnen. De wereld krijgt
een nieuwe jas, alleen vijf
weken te vroeg.

RTV-tips
Zaterdag 14 maart
EO | NPO2 | 15.05
Metterdaad
In Albanië leven de drie zussen
en broer Demushi. Ze werken
keihard op hun boerderĳ en als
ezelgids voor toeristen. Toch lukt
het maar niet om hun droom, een
eigen bed & breakfast, te verwezenlĳken.
Zondag 15 maart
KRO-NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
Kiet Engels geeft les aan een klas
vluchtelingenkinderen die de taal
nog niet onder de knie hebben
en vaak kampen met oorlogstrauma’s. Kiet is opgegroeid in
Indonesië.
Zondag 15 maart
EO | NPO2 | 9.20
Zie je Zondag
We maken kennis met Gea uit de
Baptistengemeente Enschede. Zĳ
heeft graag gesprekken die ergens
over gaan. Dat blĳkt uit haar initiatief om in de gemeente aan de
slag te gaan met rouwverwerking
en uit haar werk als contactclown. Hierin maakt zĳ op een
bĳzondere manier contact met
ouderen met dementie.
Maandag 16 maart
EO | NPO2 | 20.25
Hoe is het om blind te zĳn in
Amsterdam
Het blinde echtpaar Marianne en
Ronald Polderman woont al veertig jaar zelfstandig op driehoog in
Amsterdam. Ze worden ouder in
een wereld die steeds drukker en
bedreigender wordt voor hen.
Dinsdag 17 maart
AVROTROS | NPO1 | 21.30
Ellie op patrouille
Ellie is in de hoofdstad Jakarta.
Een overbevolkte stad waar de
nationale politie de handen vol
heeft aan alle dagelĳkse calamiteiten.
Woensdag 18 maart
NTR|NPO2|22.20
Andere Tĳden
Oud-Doe Maar zanger Ernst Jansz
in deze uitzending van Andere Tĳden: “Dat wisten jullie niet. Dat
er jongens waren uit Indonesië,
die hier in het verzet zaten?”
Donderdag 12 maart
KRO-NCRV | NPO2 | 16.10
Met hart en ziel
In een tĳd waar steeds meer
mensen burn-out raken, gaan we
vaker op zoek naar rust en bezinning. Tjetske Volkerink, pionier
vanuit de Protestantse Kerk,
startte 5 jaar geleden met het
Christelĳk Spiritueel Centrum in
Hilversum.
Vrĳdag 20 maart
AVROTROS | NPO2 | 2.30
Nu te Zien
Suzanne Swarts, directeur van
museum Voorlinden, bezoekt
museum De Fundatie in Zwolle,
waar het werk van vier schilders
uit Leipzig te zien is.

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

DOOR DS. TAMMO OLDENHUIS,
COEVORDEN

Een nieuwe jas
De regen valt bij bakken uit
de lucht en eerlijk gezegd
vind ik dat voor eventjes best
gezellig, maar als het dagen
achtereen duurt wordt het
wat minder leuk. Het heeft
natuurlijk ook voordelen;
het grondwater in Nederland zal wel weer zo’n beetje
op peil zijn. Door de hoge

Enkele geraniums hebben de
winter overleefd en beginnen al
weer tot leven te komen. Ook de
vogels zĳn van slag, het is hier in
mĳn tuin een gevederd racen om
huisvesting. Ik moet nog meer
nestkastjes ophangen. Iedereen
wil nu eenmaal graag onderdak.
In de kerk zĳn we weer onderweg naar Pasen. Ik vind dat altĳd
een indrukwekkende tĳd. Nee
vasten doe ik niet, ik drink en
eet met mate. Een beetje proberen maat te houden is al heel wat
voor mĳ.
Ik herinner mĳ nog als de dag van
gisteren dat ik met Pasen een
nieuwe jas aan mocht. Mĳn moeder had hem in de uitverkoop in

de één: ze moeten wegblĳven,
want zulke horden moslims kunnen alleen maar problemen opleveren. De ander zegt: mensen
in nood moet je altĳd helpen. Ik
snap beide standpunten. Als ik die
vluchtelingen voorbĳ zie komen
op het nieuws denk ik: ik zie er
ook zo uit en ik ben hier gelukkig
en vrĳ en dat gun ik anderen ook.
Maar tegelĳkertĳd denk ik: ik wil
morgen, in een roze tutu, met
gele kaplaarzen en een kroontje
op mĳn hoofd langs de grachten kunnen huppelen. Dan wil ik
alleen maar horen: ‘Roze staat je
niet.’ Ik wil niet in mekaar gemept
worden. En ik besef wel: we laten
mensen binnen met fundamenteel andere opvattingen dan wĳ.
Hoe gaan we daarmee om? Ik wil
niet dat we dat hier fundamenteel anders gaan doen.” Opnieuw
stilte. “Moet ik het recht opeisen
om met een kroontje op langs de
grachten te huppelen en iemand
die in een boerka wil lopen dat
recht ontzeggen? Omdat ik een
boerka mensonvriendelĳk vind?”
Na nog wat hardop getwĳfel:
“Als ik met het pistool op mĳn
voorhoofd gedwongen word een
standpunt in te nemen zeg ik: dan
maar niet, die boerka.”

-

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.

Boerka en vrĳheid
Volkskrant Magazine interviewt EO-presentator Kefah Allush.
Hĳ groeide op in een islamitisch
gezin. Waar eindigt de vrĳheid van
de een en begint de onvrĳheid van
de ander?

“Ik weet niet of we ons altĳd
bewust zĳn van hoe bĳzonder
het leven in Nederland is, met
alle vrĳheden.” Op doceertoon:
“Ik ben voor het beschermen van
tradities die staan voor wie we
zĳn in de kern. En dan bedoel ik
niet het afsteken van rotjes. Maar
tradities die te maken hebben
met het recht om scheef te lopen,
daar waar de rest recht wil lopen.
Het recht om linksaf te gaan,
waar de rest rechtsaf gaat. En
andersom.” En het recht om een
boerka te dragen? Korte stilte.
“Ik ben heel dubbel in alles, hè.
Iedereen is zo stellig tegenwoordig. Ik niet. Ik vind echt alles ingewikkeld. Als hier grote groepen
vluchtelingen naartoe komen zegt

Persvrĳheid staat onder druk
De internationale journalistiek
staat flink onder druk nu meer leiders met een autocratische inslag
opstaan die weinig van persvrĳheid
moeten hebben, concludeert Jan van
Groesen, voorzitter van de Stichting
Media-Ombudsman Nederland, in
de Volkskrant.

De mondiale opkomst van China
en de assertiviteit van Vladimir
Poetin zĳn aan deze ontwikkeling
niet vreemd. Het is een bedrei-

januari gekocht voor een zacht
bleem bĳ en dat was de auto. Die
prĳsje, maar tot Pasen bleef hĳ
was aan vervanging toe. Volgens
in de mottenballen. Ik was toen
mĳ kon het nog best, maar mĳn
twaalf jaar en had nog nooit een
vrouw die de geldbuidel beheert,
nieuwe jas gehad, ik liep altĳd in
moest steeds vaker met hem
de kleren die mĳn grote broers
naar de autodokter. Bovendien,
ook al aan hadden gehad. Kun je
zo was haar slotcommentaar,
nagaan hoe een
is hĳ mĳ veel te
mens vandaag
IN DE KERK ZIJN WE WEER ONDERWEG laag voor in en
verwend wordt,
uitstappen en
NAAR PASEN. IK VIND DAT ALTIJD EEN
want als mĳn
we worden er
INDRUKWEKKENDE TIJD. NEE VASTEN
vrouw zegt dat
niet jonger op.
DOE IK NIET, IK DRINK EN EET MET
mĳn oude jas ook
Uiteindelĳk ben
MATE.
wel eens vervanik gezwicht, dat
gen mag worden dan protesteer
oude vertrouwde karretje moest
ik. Die ouwe jas zit zo lekker,
weg. Hĳ zat me zo lekker, net als
net zoals dat pak voor zondags.
die ouwe jas. Nooit heeft hĳ mĳ
Nou ja, vooruit dan maar, uitein- in de steek gelaten en nu heb ik
delĳk zwicht ik en hĳs mĳ in wat
hem ingeruild voor een appel en
nieuws en buig onder de huiseeen ei. Inmiddels hebben we dus
lĳke heerschappĳ. Per slot van
een ander exemplaar van enkele
rekening kun je ook niet als een
jaren oud. Je moet bĳna de stoof
schooier op pad.
erbĳ hebben om er in te komen
maar dat is beter voor de heupen
Ik ben door de jaren heen nogal
en de knieën volgens de geleergehecht geraakt aan het oude. Ik den. En zuinig dat hĳ is, de tank
kan niet goed oude spullen wegloopt bĳna over zou je denken.
gooien en vind voor heel veel
Het is nog even wennen met die
zaken nog wel een plekje op de
nieuwe jas, maar het zal wel goed
inmiddels uitpuilende zolder. Nu
komen denk ik zo. Ik ga gewoon
kregen we er laatst een progas geven, met mate trouwens.

ging van de open samenleving die
wĳ in het Westen koesteren. De
jaarlĳkse World Press Freedom
Index geeft duidelĳk een toename weer van repressie en de
beteugeling van het vrĳe woord
wereldwĳd. Alarmerend is het als
de persvrĳheid wordt gekneveld in
landen die tot nu toe tot de gevestigde democratieën werden gerekend. Maandag 3 februari trachtte
een adviseur van Boris Johnson
een aantal politieke journalisten
te weren van een officiële briefing
van de regering in Downing Street
10. Het onderwerp van de briefing
was een toekomstig handelsverdrag van het Verenigd Koninkrĳk
met de EU, post-Brexit. Toen de
adviseur de journalisten van onder
meer The Daily Mirror, The Huffington Post en The Independent
beval het pand te verlaten, vertrokken de andere journalisten,
uit solidariteit met hun collega’s.
Waarom juist de geselecteerde
journalisten de toegang tot de
(normale) briefing werd ontzegd,
is niet duidelĳk. The Guardian
wĳst erop dat ‘de tactieken van
Downing Street 10 een echo vormen van die van Donald Trump
in de VS’, van wie bekend is dat
hĳ journalisten graag uitsluit door
direct contact te leggen met zĳn
achterban. Volgens The Guardian
vormen zĳ een escalatie van de
spanning tussen Boris Johnson en
de media, die de laatste weken
fors is opgelopen. Vooral de BBC
zet zich schrap voor een confrontatie met de regering, sinds Johnson aankondigde dat hĳ de subsidie
aan de Britse publieke omroep wil
stopzetten. De kwade genius achter Johnsons opkomende vete met
de pers lĳkt Dominic Cummings
te zĳn, de controversiële adviseur
van de premier, die de BBC eerder
omschreef als een ‘dodelĳke vĳand’
van de Tories.
Wĳ begrĳpen onszelf niet
De historicus James Kennedy komt
in het Nederlands Dagblad tot
de conclusie dat de beweegredenen
van de mens een mysterie blĳven,
ook na bestudering van de geschiedenis. Dat brengt de interviewer tot

de conclusie: ‘Dus toekomst, verleden en wĳzelf, vormen een mysterie;
we verkeren in niet-weten, terwĳl
we doen alsof dat niet zo is.’

“Zeker, onze samenleving gaat uit
van eenduidige rationaliteit van
mensen - we hebben dat afgesproken, alsof dat de enige werkelĳkheid is die ertoe doet. Bureaucratieën hanteren een bepaald
mensbeeld, waarbĳ mensen zich
volgens rationale regels moeten
gedragen. Studenten worden
geacht op basis van rationele afwegingen hun studiekeuze te maken;
politici zouden op rationele gronden besluiten nemen. Dat soort
aannames is wellicht onvermĳdelĳk, maar het gevaar is dat we het
rationele overschatten. We omarmen het weten, terwĳl het nietweten het fundament is. Voor mĳ
is er meer dan de platheid van die
empirische, rationele wereld.”
Helpt uw geloof dat niet-weten te
accepteren?
“Het biedt me een spiritueel en
ethisch kompas ik kan er een
koers mee varen in een wereld
van niet weten. Maar het vormt
geen invulling van dat niet-weten,
het vervangt het niet. Je kunt het
geloof wel gebruiken om open
over niet-weten te zĳn. Het helpt
ook het bestaan te relativeren.
Ons leven is belangrĳk, zeker,
maar je moet er niet te veel
gewicht aan geven. De theoloog
Harry Kuitert zei: ‘Alles is politiek, maar politiek is niet alles.’
Met ons leven is het net zo: als
het aardse bestaan alles zou zĳn,
wordt het leven een keurslĳf en te
zwaar. Dankzĳ het geloof reiken
mĳn vooruitzichten verder dan dit
lichaam dat straks door wormen
wordt geconsumeerd. lk blĳf geloven in een goede toekomst.”
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Bekende namen bij
zangavond Smilde
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en in gesprek te raken met de
ander, van welke afkomst, cultuur of geloof dan ook.”
Harde leerschool
Niet lang daarna werd Joshua
benaderd om samen met anderen in Nederland een voetbalschool op te richten. Hĳ ging
ervoor in Bodegraven wonen.
Helaas bracht deze uitdaging
niet wat hĳ ervan verwacht
had, integendeel. Het werd een
avontuur met negatieve financiele gevolgen. “Mĳn vertrouwen
in mensen liep een flinke deuk
op. Achteraf gezien ben ik naïef
geweest. Uiteindelĳk ben ik uit
die onderneming gestapt om me
weer te focussen op Freestyler
Josh. En ik belandde weer bĳ
m’n ouders thuis in Wilsum. Het
was even schakelen, maar ik was
vastbesloten om er sterker uit
te komen”, vertelt hĳ openhartig. “Ik heb die oplichter kunnen
vergeven, al was dit een lang
proces, maar voor mĳ wel erg
belangrĳk. Als Freestyler Josh
was ik weer heel actief en dat
ging gelukkig goed. Ik werkte
hard, ook om m’n schulden zo
snel mogelĳk weg te werken. Ik
verhuisde naar Zwolle, waar ik
Hanna leerde kennen. Bĳ haar
kon ik tot rust komen.”
‘Entertainmens’
Het bloed kruipt waar het niet
gaan kan. Joshua startte toch

“Voetbal is een prachtig middel om in contact te komen met mensen en in gesprek
te raken met de ander, van welke afkomst, cultuur of geloof dan ook.”

weer een tweede bedrĳf met de
naam ‘Entertainmens’. “Ik heb
door de jaren heen veel contacten op gedaan in de entertainmentwereld. Met veel entertainers had ik al de afspraak dat we
elkaar zouden aanbevelen. Dit
wilde ik graag officieel doen via
een website en zo werd entertainmens.nl geboren. Ik ben nu

meer de verbinder, de tussenpersoon. Dat vind ik ook erg leuk
om te doen.”
Trouwen
Om te vieren dat hĳ de negatieve
periode achter zich heeft gelaten, trouwde hĳ op 31 januari
van dit jaar met zĳn grote liefde
Hanna. Ze wonen in Kampen en

bezoeken er de VIDA Kerk, een
levendige gemeente waar ze zich
thuis voelen. Puppy Bailey maakt
het jonge gezin compleet.
Joshua Agteres:
freestylerjosh.nl - entertainmens.nl

Gratis vakantie voor
arme gezinnen
Gezinnen die het zelf niet kunnen
betalen, maken kans op een gratis
verblĳf op een RCN-vakantiepark.
Afhankelĳk van de beschikbaarheid kunnen deze gezinnen een
vakantie vieren in een bungalow,
mobil-home of safaritent. Het
gaat om gezinnen met jonge en/
of schoolgaande kinderen, maximaal 6 personen, die leven op bĳstandsniveau. Wie een gezin kent
dat in aanmerking komt en blĳ
zou zĳn met zo’n vakantie, kan dit
doorgeven aan de diaconie van de
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eigen kerk. Iedere diaconie mag
één gezin aandragen. De aanmeldingsperiode loopt t/m maandag
30 maart 2020. Alleen gezinnen
die nog niet eerder een vakantie
van het Vakantiebureau hebben
ontvangen, komen in aanmerking.
Deze actie wordt jaarlĳks mogelĳk
gemaakt door het Vakantiebureau,
Kerk in Actie en RCN. Meer info:
www.hetvakantiebureau.nl.

Gebed om
onderscheidingsvermogen
Heer, geef ons de kracht om de dingen te aanvaarden

die veranderd moeten worden.
En geef ons boven alles de wĳ sheid
om die twee van elkaar te onderscheiden.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)

De andere kant van
Hengelo’s bevrijding
De heer Wybo Miedema is door
de KBO-PCOB uitgenodigd om
te vertellen over de bevrĳding
van Hengelo. Een dag van grote
vreugde, maar ook van verdriet.
Omgekomen burgers, Joodse
inwoners die niets meer hadden,
bĳ het bombardement verwoeste
huizen. De presentatie van
Miedema zal gaan over Kamp
Stork, de plek waar onder
andere NSB-ers, moffenmeiden,
zwarthandelaren etc. werden
opgesloten. Aan de hand van
verhalen, foto’s, dagboeken en
een briefwisseling vanuit Kamp
Stork zal de heer Miedema een
beeld schetsen van de andere
kant van de bevrĳding van
Hengelo. Welkom, koffie en thee
staan klaar!

Oratorium Cantate
Deo in Den Ham
gebed van de week

Geef ons de moed om de dingen te veranderen

Zaterdag 14 maart, 19.30 uur (19.00 uur deuren open),
Smilde, Koepelkerk, Veenhoopsweg 14, gratis (collecte)

Donderdag 19 maart, 14.30 uur, Hengelo, Denk Sport
Centrum, Cesar Franckstraat 36d

In de week van 6 april krĳgen gezinnen en diaconieën
bericht over eventuele plaatsing

die onvermĳdelĳk zĳn.

Het bekende koor ‘Ensemble
Magnificat’ uit Emmen treedt
op tĳdens deze editie van
‘Zingend naar de zondag’.
Daniël Rouwkema is dirigent
van dit koor - ook bekend van
‘Nederland Zingt’ - én heeft zĳn
wortels in Smilde. Als 14-jarige
jongen bespeelde hĳ er al het
Van Oeckelen-kerkorgel en
zal dat deze avond weer doen.
Rouwkema zong als zanger in
het koor van Chester Cathedral,
waar hĳ tevens organist was
en het meisjeskoor dirigeerde.
Daarna bekleedde hĳ de
prestigieuze post van Master
of Music in St. George Belfast.
Momenteel werkt Rouwkema
als componist en artistiek leider
van enkele vermaarde koren,
waaronder Ensemble Magnificat.
Dominee Gerrold Olde zal de
korte meditatie voor zĳn rekening
nemen, die zal gaan over ‘Liefde,
onvoorwaardelĳk en waar,’ naar
aanleiding van 1 Korinthe 13.

In dit concert staan ‘Zweytes
Deutsches Hochamt’ van Johann
Michael Haydn (de minder
bekende broer van Joseph Haydn)
en ‘Penitence, Pardon and Peace’
van John Henry Maunder op
het programma. Johann Michael
Haydn (1737-1806) is het meest
bekend van zĳn kerkmuziek.
Naast de stemmen van de
ongeveer 70 koorleden, kan het
publiek luisteren naar de solozang
van sopraan Claudia Wĳers en
bariton Hans Scholing. Organist
Henk Linker en de 17 musici van
het Van Wassenaer Consort
zullen allen, onder leiding van
dirigent Jan van Dĳk, bĳdragen
aan een geslaagde avond. Kaarten
zĳn te koop bĳ The Read Shop in
Den Ham, Bruna in Vroomshoop,
Dagwinkel Maneschĳn in Daarle
óf aan de zaal.
Zaterdag 21 maart, 20.00 uur, Den Ham, hervormde
kerk, Brink 4, € 10
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Wij lezen vandaag
Zaterdag 14 maart
Prediker 4:4-16
Zondag 15 maart
Prediker 4:17-5:8
Maandag 16 maart
Prediker 5:9-19
Dinsdag 17 maart
Prediker 6:1-12
Woensdag 18 maart
Prediker 7:1-14
Donderdag 19 maart
Prediker 7:15-29
Vrĳdag 20 maart
Prediker 8:1-9
Zaterdag 21 maart
Prediker 8:10-17

Even doordenken
Hoeveel deuren we ook achter
ons dicht doen, er blĳft altĳd een
voor ons open.
Rikkert Zuiderveld
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Drenthe
Zondag 15 maart 2020
Aalden 10.00 da. W. Hordĳk
Alteveer GK 10.00 ds. H.
Hoogeveen. Jeugdd.
Assen AK 10.00 da. W. van
Noord De Bron 10.00 ds.
L. v/d Peppel JK 10.00 ds. R.
Koopmans De Slingeborgh
10.30 ds. H. Rooze OK 10.00
ds. R. Busschers
Beilen PK 10.00 ds. P. de
Vries 19.00 ds. M. Hazeleger.
Zangd.
Borger GH 10.00 ds. M. van
‘t Hof
Bovensmilde WK 10.00 ds.
S. Kits
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Kauffmann
Diever GK 10.00 ds. K. v/d
Sloot 19.00 ds. B. van Werven.
Jeugdd.
Drĳ ber GK 10.00 ds. H. Scholing
Dwingeloo 10.00 ds. H. van
Veldhuizen
Een 9.30 ds. E. Kronemeĳer
Elim HK 10.00 da. E. Wisselink
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 ds. D. van Staveren
Gasselternĳ veen 10.00 ds H.
Jumelet
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten DK 10.00 ds. T.
Oldenhuis
Hĳ ken/Hooghalen Kompas
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld GZ 10.00
ds. Y. Breemes 19.00 ds. J. de
Kok
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. F. de Jong
Hoogeveen GH 9.30 ds. G.
Brandorff 17.00 GHK 3.5 GrK
9.30 dr. H. v/d Meulen 19.00
Hoogeveen zingt HK 9.30 ds.
J. Kooistra OK 9.30 ds. D. v/d
Vaart VH 9.30 ds. J. Batenburg
Weidesteyn 10.30 T. Hoogesteger
Klazienaveen EH 9.30 dhr. F.
Sprenger
Kloosterveen De Ontmoeting 10.00 da. E. Struikmans
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds.
J. v/d Wilden
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J.
Veldhuĳzen 15.00 ds. G. Koppelman
Nieuweroord ImK 10.00 ds.
G. v/d Berg RH 19.00 ds. N.
Noorlander
Nieuw Weerdinge RW
10.00 ds. van Elten
Nĳ eveen 10.00 e-meeting
Pesse OK 10.00 dhr. M. de
Vries
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 ds. W.
Meĳles JK 9.30 ochtendgebed
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. H. Linde
Schoonoord De Wĳ ngaard
9.30 mw. Maatjes
Sleen OK 10.00 da. E. v/d
Meulen

Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. J.
Geerts 15.00 ds. M. Krooneman
Valthermond HS 10.00 ds. A.
Hekman
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds.
M. Zĳlstra SK 10.00 dhr. A.
Weemstra
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van
Slooten DK 10.00 ds. R. ten
Have
Zuidwolde GK 10.00 ds. B.
Gras
Zwartemeer GK 9.30 ds. J.
van Breevoort

Flevoland
Zondag 15 maart 2020
Kraggenburg 10.00 da. I. Terlouw
Marknesse 9.30 ds. J. Bredemhof
Urk BK 10.00 ds. J. Swager
17.00 ds. E. Terpstra PK 10.00
ds. E. Terpstra 17.00 ds. G. van
Zanden De Poort 10.00 ds. G.
van Zanden 16.45 ds. A. Keleman
Zeewolde 10.00 ds. E.
Gruteke

Overijssel
Zondag 15 maart 2020
Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schwarz De Ontmoeting
10.00 ds. C. Elsinga 19.00
zangdienst GrK 10.00 ds. PK
10.00 ds. M. Montagne Noach
10.00 ds. D. van Bart Eugeria 10.15 da. J. Vedders ZGT
10.30 dhr. S. Visser
Beerzerveld 10.00 ds. K.
Borsje. H.A. 19.00 dhr. A.
Lowĳs. H.A.
Belt-Schutsloot 11.00 dhr. D.
de Boer
Bergentheim WK 10.00 en
19.00 da. G. Rohaan
Berkum HH 9.30 ds. M.
Nieuwkoop
Blankenham 9.30 ds. W. Kok
Blokzĳ l/Scheerwolde GrK
10.00 n.b.
Borne OK 10.00 ds. J. Meĳer
Dĳ khuis 10.00 ds. E. van Houwelingen
Bruchterveld 10.00 da R. v/d
Berg
Daarle HK 9.30 ds. J. Wegerif
19.00 ds. E. Prins GK 9.30 ds.
F. Immink 15.00 da. H. Paas
Daarlerveen 9.30 ds. J.
Droogendĳk
Dalfsen GrK 10.00 ds. H.
Schipper Oudleusen 10.00 ds.
T. Keuning
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. J.
Zondag De Fontein 19.00 ds.
K. van Staveren De Antenne
19.00 Taizé-viering
De Krim PK 10.00 ds. H. Paas
Delden OB 10.00 ds. P. ten
Kleĳ
Den Ham GK 9.30 ds. K.
Hazeleger 19.00 ds. J. Borst
DK 10.00 ds. G. de Goeĳen
Enschede OK 10.00 ds. E.
Sonneveld 19.00 Zing in Lonneker 10.00 ds. E. de Bruin
Usselo 10.00 ds. M. v/d Meer
BK 10.00 prop. H. van Toor
HZ 10.00 past. F. Beuger JK
10.00 H. Knoop Zorgpalet
18.00 drs. A. Peĳnenborg
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten
19.00 ds. R. Perk
Genemuiden GK 9.30 ds. I.
Postma 19.00 ds. Nĳland GrK

9.30 ds. W. Hulsman. Voorber.
H.A. 19.00 ds. G. Vlĳm. Singin HC 9.30 ds. F. van Santen
16.30 n.b.
Giethoorn PG 10.00 ds. A.
van Waard
Hardenberg Baalderveld
10.30 ds. P. Langbroek De
Matrix 9.30 ds. Y. van Benthem Radewĳ k 10.00 ds. J.
Dĳkstra Oostloorn 10.30 mw.
M. Veenstra SK 10.00 ds. W.
v/d Wel 19.00 ds. P. Langbroek
Witte Kerk 10.00 ds. C. Post
Heino 9.30 Hans van Solkema
Holten Kandelaar 9.30 ds. G.
van Herk DK 9.30 ds. M. van
Sandĳk 19.00 ds. G. van Herk
Kampen OH 10.00 ds. K.
Jager
Kuinre 10.00 mw. L. Brugmans
Kamperveen 9.30 Joh. De
Heer dienst
Lemelerveld BK 10.00 ds. G.
Naber
Lutten LK 9.30 drs. G. Zĳl
Mariënberg SK 9.30 ds. A. de
Vries. H.A.
Nieuwleusen GrK 10.00 ds.
L. Hoekstra 19.15 ds. M. Develing OK 10.00 ds. M. Develing
Nĳ verdal RB 9.30 ds. K. v/d
Kamp 15.00 ds. H. van Dalen.
Sien-dienst HC 9.30 ds. H. van
Dalen
Oldemarkt HG 9.30 ds. E.
Jans GK 9.30 ds. E. v/d Veen
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma. H.A. HK 10.00 ds. W. van
Boeĳen 19.00 ds. W. den Braber
Rĳ ssen GK 9.00 en 11.00 ds.
G. Zĳl 19.00 ds. D. Juĳn
Rouveen 9.15 ds. D. Wolters
Sint Jansklooster JK 10.00
14.30 ds. W. Menkveld
Staphorst 11.00 ds. D. Wol-

ters HK 10.00 ds. P. Lindhout
Steenwĳ k GrK 9.30 ds. B.
Haanstra OV 9.30 ds. H. Jansen
EV 10.45 ds. D. Lagerweĳ
Steenwĳ kerwold 9.30 ds. E.
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H.
Pap MK 10.00 ds. H. Torenbeek
Vriezenveen OK 9.30 ds. W.
Oosterhof
Vroomshoop Het Anker
9.30 eds. F. Schipper 19.00 ds.
J. Droogendĳk
Wanneperveen 11.00 nb.
Westerhaar 9.30 ds. W. den
Braber
Wierden DK 9.00 10.45
ds. H. Donken. Voorber. H.A.
18.45 ds. T. Smink GK 9.30
en 19.00 ds. P. Dekker Hoge
Hexel 9.30 ds. T. Smink. Voorber. H.A. 15.00 ds. J. Post
Wĳ he NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d
Dool
Wilsum 9.30 ds. K. Snĳder
14.30 ds. E. v/d Veen
Windesheim 10.00 ds. J. van
Wĳk 19.00 ds. F. Pierik
Witharen 10.00 ds. J. Baart.
H.A.
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 da. H. de Kok
Zwartsluis GK 10.00 ds. A.
v/d Spek HK 19.00 ds. I. Postma
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam GrK 17.00 ,w. C. van
Stappen JK 9.30 ds. G. Codée
17.00 ds. W. Dekker OK 10.00
ds. I. Epema Open Kring 9.30
ds. C. Baljeu SiK 10.00 ds. H.
Evers StK 10.00 ds. G. van
Rheenen LK 10.00 ds. M.
Jonker

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Eindhoven (wĳkgemeente
Eindhoven-Zuid), ds. T. Huisman
te Maarland (herv.), die dit
beroep heeft aangenomen
te Woerden (herv.
wĳkgemeente Noord en West),
ds. J.W. Stam te Barendrecht
(herv., Dorpskerk)
te Onstwedde (herv.), ds. G.H.
Vlĳm te Nieuwer ter Aa (herv.)
te Nieuwland, ds. M.E.
Vroonland te Huizum-Oost, die
dit beroep heeft aangenomen
Aangenomen
naar Nunspeet (herv., wĳk
Kapel-Hulshorst), proponent G.
de Kok te Groningen
Bedankt
voor Sliedrecht (herv. wĳk 4),
ds. W.J. Dekker te Amersfoort
(Joriskerk)
voor Ter Aar (herv.), ds. J.
Scheele-Goedhart wonend te
Amsterdam
GEREF. KERKEN (VRĲG.)
Beroepbaar
kandidaat K.S. Tamminga te
Kampen, e-mail koostamminga@
hotmail.com
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Drachten, ds. A.H. Verhoef
te St. Catharines (Ontario,
Canada)
te Capelle aan den ĲsselWest, ds. W.J. Karels te

Hardinxveld-Giessendam, die
bedankte voor Aalst
te Mĳdrecht, ds. W. Visscher te
Amersfoort
te Nĳkerk, ds. A. Schreuder te
Beekbergen
te Sioux Center (Iowa, VS),
ds. M.H. Schot te Hendrik-IdoAmbacht, die bedankte voor Den
Haag-Scheveningen
te Waardenburg, ds. A.T.
Huĳser te Sliedrecht
te ’s-Gravenzande, ds. C. van
Ruitenburg te Krimpen aan den
Ĳssel
te Hoofddorp, ds. G.J. van Aalst
te Klaaswaal
te Katwĳk aan Zee, ds. G. van
Manen te Elspeet
Bedankt
voor Gouda (voor het
zendingswerk in Albanië), ds. A.P.
Baaĳens te Aagtekerke
voor Leiderdorp, ds. S.
Maljaars te Meliskerke
voor Terwolde-De Vecht, ds.
M. Joosse te Ede
GEREF. GEM. IN
NEDERLAND
Beroepen
te Vriezenveen, ds. M.
Krĳgsman te Arnemuiden
te Geldermalsen, ds. O.M. van
der Tang te Alblasserdam
OUD GER. GEMEENTEN IN
NED.
Bedankt
voor Sint Philipsland, ds. R.
Bakker te Kinderdĳk

zondag 15 maart 2020

Welke beker dronk Jezus?
Is het mogelijk om bloed te zweten? In Lucas 22: 44 staat dat de Here
Jezus tijdens het bidden in zware zielenstrijd was. En dat tijdens zijn vurige gebed zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde vielen.

DOOR DS. DAVID TEN VOORDE ,
NUNSPEET

Dit verschĳnsel ‘het zweten
van bloed’ wordt in de medische wetenschap ‘hematidrosis’ genoemd. Het komt niet
vaak voor, maar kan optreden
bĳ extreme stress. Als iemand
onder zware psychische druk
staat, en weet dat zĳn dood
nadert, kunnen in de haarvaten
in de zweetklieren kleine bloedinkjes plaatsvinden. Op deze
wĳze komt het zweet eruit, vermengd met bloed.
Intense gebedsstrĳd
De Here Jezus zweette bloeddruppels. Hĳ wist hoeveel Hĳ
de komende uren zou moeten lĳden. Johannes 18:4 zegt
dat ‘Jezus alles wist wat er
over Hem komen zou’. Wĳ
lezen dat de Here Jezus werd
overvallen door doodsangst.
Tĳdens deze intense gebedsstrĳd was het hoofdpunt in
zĳn gebed: ‘Vader, als U het
wilt, neem dan deze beker
van Mĳ weg; maar laat
niet mĳn wil, maar Uw wil
geschieden.’ Op welke
beker doelt Hĳ?

zĳn gebaseerd op Exodus 6:5-6
(HSV) waar vier beloften van
God staan.
*De eerste beker is de beker van
de heiliging: ‘Ik zal u uitleiden
van onder de dwangarbeid van
de Egyptenaren.’
*De tweede beker is de beker
van de bevrĳding: ‘Ik zal u redden uit hun slavernĳ.’
*De derde beker is de beker van
de verlossing: ‘En u verlossen
door een uitgestrekte arm.’
*De vierde beker is de beker van
de aanvaarding: ‘Ik zal u tot Mĳn
volk aannemen en Ik zal u tot
een God zĳn.’
Elke beker symboliseert een

Vier bekers wĳn
Een aantal uren geleden had de Here Jezus
de Paasmaaltĳd met
zĳn twaalf discipelen
gehouden. Wĳ weten
dat de Joden tĳdens
de Paasmaaltĳd in
totaal vier bekers
wĳn (of druivensap: vrucht van de
wĳnstok) drinken.
Deze vier bekers

belofte van God aan het volk
Israël. De vier Paasbekers zĳn
als het ware samengevoegd tot
de ene avondmaalsbeker die wĳ
drinken.

Muziekagenda

lĳke angst. De Here Jezus dronk,
als het Lam van God, de zonden van alle volken, van de hele
wereld, die als het ware samengeperst waren in deze ene beker.

Hebreeën 2:9 (HSV) zegt dat
Drinkbeker van Gods toorn
Jezus Christus voor allen (dus
Maar Jezus bedoelde in Getsevoor de hele wereld) de dood
mane een andere beker. Om te
heeft geproefd. Door het drinontdekken over welke beker het
ken van de beker kwamen al
gaat, moeten we ons wenden tot
onze zonden, en die van alle
het Oude Testament. De drie
mensen, in Jezus’ binnenste. Het
grote profeten, Jesaja, Jeremia
dodelĳk gif van de zonde drong
en Ezechiël, schrĳven ook over
diep in de Goddelĳke en perfeceen drinkbeker. Jesaja 51:17 gaat
te natuur van Jezus door. Vandaar
over de stad Jeruzalem die de
dat Hĳ ten dode
drinkbeker van
toe bedroefd was
Gods toorn, de
TOEN DE HERE JEZUS IN DE HOF
en steeds vuriger
beker van de
VAN GETSEMANE WAS, DRONK HIJ DE
ging bidden. Er
bedwelming, tot
DRINKBEKER VAN GODS TOORN TOT
verscheen zelfs
de bodem heeft
DE BODEM LEEG.
een engel uit de
leeggedronken.
hemel om Hem kracht te geven
De profeet Jeremia spreekt in
in deze strĳd met de zonde van
hoofdstuk 25:15 e.v. over de
de gehele mensheid vanaf Adam.
beker met de wĳn van Gods
toorn over de zonde van alle vol- Jezus heeft alle vuiligheid en alle
onreinheid van de zonde in ons
ken. En de profeet Ezechiël progedronken.
feteert in hoofdstuk 23:32 en 33
over ‘de diepe en wĳde beker’,
De Here Jezus dronk de beker
‘een beker vol spot en hoon, tot
die vol was van overspel, ontucht,
de rand gevuld’ en ‘een beker
vuiligheid, losbandigheid, afgodevan ontzetting en verbĳstering’.
rĳ, spiritisme, occultisme, haat,
ruzie, nĳd, drift, rivaliteit, onenigHet dodelĳke gif van de
heid, sektarisme, jaloezie, dronzonde
kenschap, onmatigheid (Galaten
Toen de Here Jezus in de hof
5 : 19-22), en al de andere zonden
van Getsemane was, dronk Hĳ
die voortkomen uit onze zondige
de drinkbeker van Gods toorn
natuur, uit ons binnenste. Jezus
tot de bodem leeg. Jezus dronk
heeft de dood gesmaakt, zodat
de schandelĳke en smadelĳke
wĳ het leven en Gods goedheid
beker van de ontzetting en de
(Psalm 34:9) kunnen proeven.
huivering, de verwoesting en de
vernietiging - vandaar de dodeBron: o.a. ‘Het wonder van het kruis’ van
Wilkin van de Kamp

Een ander voorbeeld van
symbolisch gebruik van het
begrip beker vinden we in
Matteüs 23:25-26. Daar
waarschuwt de Here Jezus
de Farizeeën. Zĳ hadden de
buitenkant van hun bekers
wel mooi opgepoetst, maar
van binnen waren hun bekers
vol roofzucht en onmatigheid. De beker staat symbool voor de binnenkant.
De harten van de Farizeeën
waren vol zonden.

t

CBMC Regio Event
Twente
Met Pinksteren verschĳnt een
speciale editie van het Gezamenlĳk
Zondagsblad. Gemaakt in samenwerking met havo 3-leerlingen van
evangelische school De Passie te
Wierden. Thema: Geloven door de
generaties heen.
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Welkom op het CBMC Twente
event op donderdag 2 april met
spreker Wim Kater, directeur
CBMC Nederland. Wim Kater
zal tĳdens deze regiobĳeenkomst
spreken over het thema ‘Impact
door woorden’. Woorden kunnen
impact hebben, zowel in de positieve als negatieve zin. Kunnen we
in de Bĳbel een belangrĳk principe
vinden over het gebruik van onze
woorden? Tĳdens deze avond zal
Wim Kater hier dieper op in aan
de hand van praktĳkvoorbeelden
uit zĳn eigen leven en uit dat van
andere ondernemers.
Donderdag 2 april, Vriezenveen, 1Life, Kanaalweg
Zuid 1, 17.00 uur € 27.50 (inclusief maaltĳd) of
18.30 uur € 10 (zonder maaltĳd, incl. koﬃe en drankje)
aanmelden: eventbrite.nl

Zaterdag 14 maart
Zangavond met ‘Ensemble
Magnificat’, 19.30 uur (19.00
uur deuren open), Smilde,
Koepelkerk, Veenhoopsweg 14,
gratis (collecte)
Zaterdag 14 maart
The Psalm Project, 20.00 uur,
Emmeloord, Nagelerstraat 2,
€ 7,50 (t/m 17 jaar gratis)
Zondag 15 maart
Zangdienst met Cantares Fides,
19.00 uur (18.45 uur start
samenzang), Beilen, Pauluskerk,
Witte Valkenstraat 4
Vrĳdag 20 maart
InSalvation-Exodus Tour, 19.30 uur,
Almelo, Pinkstergemeente de
Banier, Hofkampstraat 169, € 3,50,
info/tickets: eventsforchrist.nl
Zaterdag 21 maart
Matthäus Passion (geënsceneerde
uitvoering), 19.30 uur, Assen,
Jozefkerk, tickets www.vanplan.nl,
€ 32,50
Zaterdag 21 maart
Oratorium Cantate Deo, 20.00
uur, Den Ham, hervormde kerk,
Brink 4, € 10
Zaterdag 21 maart
The Psalm Project, 20.00 uur,
Almere, Parkwĳklaan 44, € 7,50
(t/m 17 jaar gratis)
Zondag 22 maart
Veenkoloniaalse zangdienst, 19.00
uur, Klazienaveen-Noord,
Scholtenskanaal Oostzĳde 62,
gratis (collecte)
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
The Psalm Project, 19.30 uur,
Nieuw Weerdinge, Gedempte
Achterdiep 18,7831 CK, € 7,50
(t/m 17 jaar gratis)
Woensdag 25 maart
Thema-avond: 75 jaar vrĳheid? De
verhalen van Moshe en Jochen,
20.00 uur, Hellendoorn, ’n
Oalen Griezen, Dorpsstraat 39,
gratis (collecte)
Vrĳdag 27 maart
Matthäus-Passion Twentse
Christelĳke Oratorium Vereniging
(TCOV), 19.00 uur, Hengelo,
Stadhuishal, Burgemeester Van
der Dussenplein 1
Vrĳdag 27 maart
InSalvation-Exodus Tour, 19.30
uur, Assen, Baptistengemeente
de Ark, € 3,50, info/tickets:
eventsforchrist.nl
Zaterdag 28 maart
Mini Mattheus Passion van J.S.
Bach, o.l.v. Martine Salomons,
20.00 - 21.00 uur, NieuwAmsterdam, Noorderkerk,
Vaart NZ 139, entree gratis,
collecte t.b.v. de onkosten

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

10

zondag 15 maart 2020

Agenda

Aan het einde van de
oorlog werden Franse
parachutisten gedropt
om het plaatselijk
verzet te stimuleren
en bij hun acties te
betrekken.

Zaterdag 14 maart
Training scriba’s, 9.00 - 13.00 uur,
Zwolle, € 40, aanmelden: pkn.nl
Zaterdag 14 maart
Programmamarkt, 14.00 - 16.00
uur, Diepenveen, Klooster
Nieuw Sion, Vulikerweg 6
Zaterdag 14 maart
GZB-dag ‘Geef het door’, Barneveld, Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123, 9.45
– 15.45 uur, aanmelden (gratis):
GZB.nl/GZB-DAG
Zondag 15 maart
Lezing ‘Gevaar en Schoonheid’
door kunsthistorica Carolien
ten Bruggencate over de Engelse
Schilder William Turner, 11.00
uur, Rĳssen, Parkstede, Henricuskapel, Oosterhofweg 48 - 152,
€ 7,50
Zondag 15 maart
Welkomdienst over ‘De omgekeerde wereld’, 19.00 uur (inloop
18.45 uur), Borger, Goede Herderkerk
Zondag 15 maart
Jeugddienst over groepsdruk, met
de band ‘Joy’, 19.15 uur, Diever,
Kruiskerk, Kruisstraat 1a
Maandag 16 maart
Training Kerkrentmeesters, 19.30
- 21.30 uur, Nĳverdal, € 40, aanmelden: pkn.nl
Maandag 16 maart
Verkennend gesprek classis Overĳssel Flevoland en kerken in de
regio Vroomshoop, Hardenberg,
Almelo en Ommen uitgenodigd,
19.45 - 21.45 uur, Vroomshoop,
kerkelĳk centrum Irene, Julianastraat 27
Maandag 16 maart
Lezing ds. Henk Poot over ‘Het
land Israël’, 20.00 uur, Vriezenveen, CCK2, Kerkstraat 2, gratis
(collecte), info: cvi.nl
Dinsdag 17 maart
Cursus ‘De 7 wonderen van het
kruis’ met Tineke van Streun
(deel 6), 19.30 uur, Zwartsluis,
De Poort, Het Singel 16, info:
leerhuiszwartewaterland.nl
Dinsdag 17 maart
Kerk & Israël-lezing, 20.00 uur,
Kampen, Broederhuis, Lemkerzaal, Broederstraat 16
Dinsdag 17 maart
Lezing Marianne Glashouwer over
‘Pesach en Pasen’, Rĳssen, De
Wellehof, Welleweg 19, 14.30 uur,
info: cvi.nl
Woensdag 18 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
Woensdag 18 maart
Lezing over Matthäus-Passion,
20.00 - 22.00 uur, Hengelo,
Waterstaatskerk, Deldenerstraat
18, € 5, aanmelden: kunstkring.
zin.in.kunst@gmail.com
Lees verder op pagina 11

75 jaar Bevrijding (1)

Drenthe vrij
Het verloop van de bevrijdingsoorlog in Nederland was per provincie
verschillend. Na Dolle Dinsdag 5 september 1944 vochten de geallieerden ten zuiden van de grote rivieren maandenlang tegen de Duitsers. In
het voorjaar van 1945 begon de opmars naar het noorden en oosten. Uit
het boek ‘Nederlandse Bevrijdingsoorlog’ *) geef ik enkele momenten
weer uit de bevrijdingsstrijd in Drenthe.

DOOR DS. KO HEKMAN,
ASSEN

In het noorden
waren Canadezen,
Fransen, Belgen en vooral Polen
actief in de strĳd tegen de bezetter. Coevorden was de eerste
Drenthse stad die door de geallieerden werd bevrĳd, op 5 en 6
april.

genen, zaten opgesloten in Port
Natal een berucht strafkamp in
Assen.
Spier
Franse parachutisten werden
gedropt om het plaatselĳk verzet
te stimuleren en bĳ hun acties
te betrekken. Ze opereerden
in ‘sticks’, groepen van vĳftien
man. Bĳ Spier wisten para’s een
Duitse kolonne van de weg te
blazen. In Westerbork bestormden Franse para’s op 8 april het
hoofdkwartier van de Feldgendarmerie, gevestigd in hotel Slomp.
De plaatselĳke bevolking hielp de
para’s aan voedsel en onderdak.
Als represaille werden tussen
Hoogeveen en Spier 21 burgers
doodgeschoten en bĳ Schoonoord twee broers die de bevrĳders van koffie hadden voorzien.
Bĳ Diever werden tien willekeurige burgers gefusilleerd.
Hoogeveen

Assener Stellungen
Een hindernis die de geallieerden
tegenkwamen waren de Frieslandriegel of Assener Stellungen,
een linie van kilometerslange
tankgrachten, loopgraven,
mitrailleurstellingen en bunkers
langs de Drentsche Hoofdvaart.
De linie moest een terugtrekkend Duits leger de kans geven
zich te hergroeperen en een
geallieerd offensief te stuiten.
De nieuwe linie zou verlengd
moeten worden tot aan Delfzĳl, wat maar gedeeltelĳk werd
gerealiseerd: tot aan Bovensmil- Kort voor de bevrĳding van Hoogeveen werden op 9 april door
de, door het Witterveld en het
de Duitsers drie jonge mannen
Asser Bos, en over het Balloërveld naar het noorden. Aan deze in het Spaarbankbos bĳ Fluitenberg gefusilleerd. Op 10 april
stellingen werkten Russische
werd Zuidwolde
krĳ gsgevangebevrĳd, eveneens
nen. In november
INLEVEN IS ALLEEN MOGELIJK
Emmen door de
werd de comVOOR WIE KENNISNEEMT VAN HET
Polen. Diezelfde
plete mannelĳke
CONCRETE VERLOOP VAN DIE OORLOG
dag bereikten
bevolking van
EN DE BEVRIJDING
de Polen ook
Texel tussen 17
Schoonoord, een dag later Weeren 36 jaar opgepakt om te gaan
werken aan de Asser Stellungen. dinge en Odoorn.
De Canadezen bevrĳdden op
Velen van de dwangarbeiders,
12 april Vledder, een dag later
zoals de Russische krĳ gsgevan-

Havelte, Ruinerwold, Nĳeveen
en Meppel.
Beilen en Assen
Op 12 april trokken de Canadezen
vanuit Beilen op naar Assen. In
de omgeving van Hĳken en Zwiggelte werd hard gevochten. Bĳ hun
terugtocht uit Hooghalen staken
de Duitsers woningen en boerderĳen in brand. De bevrĳding van
Assen op 13 april ging gepaard
met vuurgevechten, waarbĳ doden
vielen. Op 11 december 1944
hadden twaalf leden van de Knokploeg Noord-Drenthe in Assen
een overval op het Huis van Bewaring gepleegd, ze bevrĳdden 31
verzetsstrĳders die een dag later
dreigden te worden geëxecuteerd.
Dezelfde dag dat de geallieerden
Assen binnentrokken, ontruimden
de Duitsers Zuidlaren. De provincie Drenthe was bevrĳd.
Kamp Westerbork
Op 12 april werd Westerbork
bevrĳd en bereikten Canadese
militairen Kamp Westerbork,
doorgangskamp voor Joden. Zĳ
bevrĳdden 876 gevangenen, onder
wie vĳfhonderd Joden. Kampcom-

mandant Albert Gemmeker had
op 11 april het kamp al verlaten en
de leiding overgedragen aan Kurt
Schlesinger die het op zĳn beurt
in handen gaf van de Nederlander
Aad van As die als enige niet-Jood
en niet-nazi jarenlang in het kamp
had gewerkt. Het kamp werd zonder slag of stoot bevrĳd. Vele . Van
17 april 1945 tot 1 januari 1949
werd Kamp Westerbork gebruikt
als interneringskamp voor NSBers, collaborateurs en politieke
delinquenten, in afwachting van
hun proces.
Neem en lees
Wie zich werkelĳk kan inleven in
de geschiedenis en ervaringen van
de verdwĳnende oorlogsgeneratie, weet waarom vrĳheid,vrede
en de afwezigheid van oorlog
gekoesterd moeten worden.
Inleven is alleen mogelĳk voor
wie kennisneemt van het concrete verloop van die oorlog en
de bevrĳding. Aldus de schrĳvers
Anne Doedens en Liek Mulder.
*) Nederlandse Bevrĳdingsoorlog. Anne Doedens en
Liek Mulder. Uitg. WalburgPers, Zutphen, 2020 ISBN
9789462494497, Prĳs € 22,50

Treinwagon in voormalige nazi-doorvoerkamp Westerbork. In de Tweede Wereldoorlog werden
Joden en Roma vanaf hier vervoerd naar concentratiekampen in Polen.
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Kerkdienst. Zondag 15 maart,
om 9.30 uur, Ds. W. Kok uit
Emmeloord
Pastorale hulp: Als u die nodig
hebt, neemt u dan contact op
met een van de ouderlingen.
Bĳbelkring: Maandag 16 maart
om 13.30 uur, praten we in de
kerk over het onderwerp “Hoe
overleef ik in de woestĳn” 2e
deel, (Wat kun je doen om in een
moeilĳke periode overeind te blĳven). Iedereen is welkom.
Zieken, eenzamen en allen die
pĳn en verdriet hebben wensen
we Gods troost en nabĳheid toe.
Mattheüs 15:28a: Toen antwoordde Jezus haar: “U hebt een groot
geloof! Wat u verlangt, zal ook
gebeuren.”
Om geloof gaat het. En vertrouwen is de weg waarover het
geloof loopt. In feite maak je
ruimte voor God, door te geloven
dat Hĳ er is. Je doet in vertrouwen een beroep op Hem en Hĳ
is daar waar je Hem nodig hebt.
Nee, een verlanglĳstje werkt niet.
Hĳ is geen Sinterklaas. We moeten vooral ook maar niet bedenken op welke manier God de
chaos of de zorgen moet oplossen. Hem iets voorschrĳven? Hoe
krĳgen we het verzonnen.! Wel
mag je je verlangens bĳ God neerleggen en erop vertrouwen dat
God je herkent, want jĳ bent het.
Je gelooft in Hem. Dan is Hĳ er.
Joke Verweerd
Veertigdagentĳd (Uit: Veertigdagenmagazine, Kerk in Actie
door Inge Landman)
“Sta op”, samen in beweging.
Maar de 40-dagentĳd is er ook
om stil te staan. En dan bedoel
ik niet: bĳ de pakken neerzitten
of onder een struik gaan liggen
omdat we denken dat het allemaal geen zin heeft. Maar wel: stil
staan als een pas op de plaats om
te bezinnen op ons leven, op onze
relatie met God en op onze roeping in de wereld. Wat gebeurt
er in de samenleving? Waar zien
we onrecht en verdrukking? Waar
vallen mensen bui-ten de boot?
Hoe kunnen we een bondgenoot
zĳn voor elkaar, dichtbĳ en ver
weg? Neem de tĳd om stil te
staan bĳ het lĳden en de gebrokenheid in de wereld. Zoek niet
direct naar een oplossing, maar
neem de tĳd om tot je door te
laten dringen wat die gebrokenheid betekent voor jouw leven,
jouw geloof en jullie kerkzĳn.
Want zonder die bezinning en kritische blik verliezen we focus op
onze werkelĳkheid en verliest ons
werk relevantie.
Avondmaalsstel en -tafel
(Info: PKN)
Het avondmaalsstel of avondmaalsgerei bestaat uit schalen
voor het brood en kannen en
bekers voor de wĳn. Het avond-

maal is naast de doop een van de
sacramenten die de hele christelĳke kerk kent. Tĳdens het avondmaal – een maaltĳd van brood
en wĳn – worden het lĳden en
sterven van Jezus herdacht. Het
wordt gezien als een bevestiging
en bezegeling van Gods beloften
en als een versterking van het
geloof. Protestanten stelden eenvoud in de viering van het avondmaal voorop. Daarom moesten
het meubilair en het gerei zo
bescheiden mogelĳk zĳn. Van
een altaar was geen sprake: een
eenvoudige tafel was voldoende.
Later raakte de oorspron-kelĳke
soberheid op de achtergrond:
de meeste gemeenten kregen na
verloop van tĳd schalen en bekers
van zilver. Met name de bekers
werden vaak rĳk voorzien van
sierranden en graveerwerk. Protestantse gemeenten bepalen zelf
hoe vaak en op welke wĳze zĳ het
avondmaal willen vieren. Vroeger
gebeurde dat meestal aan lange
tafels, waaraan de gelovigen in
groepen aanschoven om brood
en wĳn te delen. Op sommige
plaatsen werden in het koor van
de kerk vaste avondmaalstafels en
banken geplaatst. Het avondmaal
wordt ook wel lopend of zittend
in de banken gevierd. Vooraan
in de kerk staat dan een avondmaalstafel waarachter de predikant tĳdens de viering van het
avondmaal brood en wĳn deelt.
Geholpen door de diakenen.
Het favoriete lied van Teun
Kruĳswĳk Jansen Uit: De kerk
daar zit muziek in
Toen hĳ dit schreef was hĳ predikant van de Protestantse gemeente Doorn en betrokken bĳ de
Iona Community. Het was in een
dorre tĳd van mĳn geloofsleven
dat iemand tegen me zei: Ga
toch eens naar Iona. Dat is een
Schots eiland van 60 miljoen jaar
oud. Om er te komen moet je
reizen. De lichtval is heel bĳzonder, het is er dun tussen hemel
en aarde. Het is moeilĳk uit te
drukken, maar ik denk dat ik daar
de onvoorwaar-delĳke liefde van
God heb ervaren. Het lied: “O
waar wil je heen gaan, is een reislied. Het vertelt over zoekend
geloven. Jezus wordt in het lied
voorgesteld als een open, vrĳe
en communicerende persoon. Hĳ
komt je tegemoet en je mag vragen stellen, net zoals zĳn leerlingen hebben gedaan. Wat mĳ raakt
in de Keltisch-christelĳke Ionatraditie is Gods presentzĳn in het
hier en nu. Zĳn schepping – en
wĳ dus ook – is een afspiegeling
van God. Dat het goede dieper
in ons is geplant dan het kwaad,
vind ik een zeer bevrĳdende
gedachte. De taal van het lied is
eenvoudig, maar niet simpel. En ik
vind de laatste zin van de Engelse
vertaling net even mooier dan de
Nederlandse. Daarin zegt Jezus:
“Learn all I know”. (Ik leer je mĳn
weg). Daar lees je het weer: het
leven als zoektocht, als reis.
Lied 21: O waar wil je heen gaan,
uit Liederen & gebeden uit Iona
& Glasgow, 1e couplet: O waar
wil je heen gaan? Kan ik je volgen?
En hoe overleef je? Hoe kom je
ooit aan? Je hebt geen bepakking,
geen tent en geen kleding, geen
eten, geen drinken – hoe kun je
bestaan? 5e couplet: Ik ga waar
Ik gaan kan en zoek reisgenoten.
Maar stel me geen vragen naar
heg of naar steg, naar leeftocht of
reisdoel of wie ons wil volgen.

zondag 15 maart 2020

Maar voeg je toch bĳ me: Ik leer
je mĳn weg.
Citaat: Wie leeft vanuit christelĳk
perspectief zoekt niet de radicaliteit, maar ook niet het compromis.
(Dietrich Bonhoeffer, 19061945.)
Namens de kerkenraad van de
Protestantse gemeente Blankenham,
C.A. Appelo-de Ruiter

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 15 mrt. 10.00u, ds
C.Aalbersberg (Emmeloord),
Grote Kerk Blokzĳl. Organist:
Henk Braad. Collecte:
1e kerk in actie- Zuid Soedan, 2e
eigen kerk, 3e beamer en kerk-tv.
Allen een gezegende dienst toegewenst! Ook kunnen we elkaar
weer ontmoeten en samen een
koffie drinken. Kom gerust, want
je bent allemaal welkom!
Pastoraat. Mw Hennie Kruimer,
Barend Loosweg 21 Blokzĳl, heeft
nog een lange weg te gaan na al
die kuren. Het zal veel geduld
vragen. Heel veel kracht en zegen
toegewenst! Dit geldt ook voor
allen, die ook te maken hebben
met zorgen!
Verjaardag en jubilea
Voor al de jarigen en jubilarissen van de afgelopen week en
komende week: een hartelĳke
gelukwens!
Wat gebeurde er de afgelopen week van vóór woensdag 11 maart.
Kerkdiensten. Woensdag 11 mrt.
was het `biddag voor gewas en
arbeid` en kwamen we samen in
de Wielewaal met als voorganger
ds Richard Vissinga en de Bazuin
begeleidde de samenzang.
Zondag 08 mrt. waren we bĳeen
ook in de wielewaal. Het was de
2e zondag van de 40 dagen tĳd
tot Pasen. En ds Ko Sent ging
daar voor met als organist Jaco
Floor.
Pastoraat en diaconaat: Er was
op velerlei manier aandacht voor
elkaar: bloemen, een kaartje,
telefoontje, appje, een praatje op
de hoek en bezoek.
Woensdag 04 mrt. was er een
vergadering van het moderamen
van de kerkenraad.
Agenda
Zondag 15 mrt. dienst om 10.00u
in de Grote kerk. Het is de derde
zondag van de 40-dagentĳd
Zondag 22 mrt. dienst om 10.00u
in de Grote kerk, de vierde zondag van de 40 dagen.
Start KinderKerk 40 dagentĳd. Project: een teken van leven.
We zĳn nu in de 40 dagentĳd. Een
periode waarin we uitkĳken naar
Pasen! We zĳn zondag 1 maart
begonnen 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 zon-

dag 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
Bezoekdienst
Jarig op 7 maart mw T. Klein
Teeselink-van der Zwaag, 87 jaar,
Noorderkade 24, op 9 maart mw
J van Veen-Lok, 82 jaar, Veldhuisweg 2. Allen te Blokzĳl. Op 11
maart mw A. J. Muis-Hazenberg,
75 jaar, Wetering Oost 20 Wetering. Op 12 maart dhr W.H.J van
der Veer, 84 jaar, Boffersweidje
20 Blokzĳl. En op 15 maart mw T.
Lok-van Beek, 75 jaar, Wetering
Oost 42 Wetering. Op 16 maart
mw J. Bakker-Wildeboer, 80 jaar,
Rietvink 2 en op 17 maart dhr
J. B. de Jonge, 79 jaar, Pr.willem
Alexanderstr 6 en op18 maart
mw M de Graaf-Meĳer, 86 jaar,
Marknesserweg 7 en op 21 maart
dhr W. Lok, 77 jaar, Veldhuisweg
5, op 29 maart mw H. MiggelsWildeboer, 87 jaar, Beatrixstraat15. Allen te Blokzĳl. U, allen
van harte gefeliciteerd en een
fijne verjaardag gewenst. Namens
de Bezoekdienst Marie Dĳkmanvan der Sluis.
Facebook
Wordt vriend op facebook van de
kerk Blokzĳl- Scheerwolde en we
delen met u en jou de bĳzondere
activiteiten, die er zĳn in en om
de kerk!
Kopĳ eerstvolgende nummer
voor het nummer dat vrĳdags uitkomt: kopĳ tot uiterlĳk zaterdagmiddag 12.00 uur naar Henk van
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

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

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 15 maart gaat
onze eigen predikant ds. A.C.J.
Lees verder op pagina 12
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Woensdag 18 maart
Inspiratiebĳeenkomst voor jeugdwerkers, Driebergen, GZB-kantoor, Faunalaan 249, info/aanmelden: info@gzb.nl of 0343-512444
Donderdag 19 maart
Lezing over de andere kant van
Hengelo’s bevrĳding, 14.30 uur,
Hengelo, Denk Sport Centrum,
Cesar Franckstraat 36d
Donderdag 19 maart
Lezing: ‘Vĳftien vergeten concentratiekampen’ door drs. C.A.
Admiraal, 19.30 - 21.00 uur
Emmer-Compascuum, Openbare Bibliotheek, Spoel 151d, €
3,50 (€2,50 voor bibliotheekleden)
Donderdag 19 maart
Zoeklicht on Tour: ‘Hem blĳven
verwachten’ met ds. Theo Niemeĳer en zangeres Joke Buis,
20.00 uur (inloop 19.15), Enschede, De Schuilplaats, Hertmebrink
8, gratis, info: zoeklicht.nl/100jaar
Donderdag 19 maart
Lezing: Israël in Gods heilsplan,
Henriët Poot, Den Ham, De
Rank, Brinkstraat 6, 20.00 uur,
info: cvi.nl
Vrĳdag 20 - zondag 22 maart
Elja-vrouwenweekend, Lemele,
de Eskamp, € 95,
www.elja-events.nl, opgave:
elja-weekenden@outlook.com
Vrĳdag 20 maart
Lezing Heleen Bénard ‘Van
Pesach naar Pasen’, 19.30 - 21.30
uur, Rĳssen, Ontmoetingskerk,
Boomkamp 4, gratis, aanmelden
via: maephraim@hotmail.com of
tel. 06-1524 9239
Zaterdag 21 maart
Symposium Lente in de kerk, 9.15
- 17.30 uur, Lelystad, Congrescentrum De Pĳler, € 29,50, info/
aanmelden: www.lenteindekerk.nl
Zaterdag 21 maart
Liedboekmiddag Veendam,
14.00 - 16.45 uur, Grote Kerk,
J.G. Pinksterstraat 5, € 5 € 7,50, info: Marjan Pierhagen,
tel 0598 - 613 308, aanmelden:
liedboekdagen@pknveendam.nl

Zaterdag 21 maart
Synagogedienst en Hebreeuwse
les, 11.00 uur, Borne, gebouw
De Fontein, Twĳnerstraat 6, meer
weten: info@messiaansesjoel.nl
Zondag 22 maart
Dialectdienst over ‘Vriejheid’,
19.00, Wĳhe, Nicolaaskerk,
Kerkstraat 15
Dinsdag 24 maart
Leerhuis, 19.30 - 21.30 uur,
Deventer, Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, € 7
Woensdag 25 maart
Training Kerkrentmeesters, 19.30
- 21.30 uur, Kampen, € 40, aanmelden: pkn.nl
Woensdag 25 maart
Gespreksgroep over Hooglied,
9.45 - 11.45 uur, Zwolle, Dominicanenklooster, Assendorperstraat
29, info@kloosterzwolle.nl, € 5
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Praten over
Hooglied in Zwolle
In het Dominicanenklooster gaat
deze ochtend de Bĳbel open
en leest men uit het boek der
Liefde: Hooglied. Verschillende
bewerkingen worden naast elkaar
gelegd. Onder leiding van pater
Jozes Essing en Ĳt EikelboomDragt proberen de aanwezigen
een antwoord te formuleren
op de vraag: ‘Wat hebben deze
teksten ons in deze tĳd te
zeggen?’
Woensdag 25 maart, 9.45 - 11.45 uur, Zwolle, Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, info@kloosterzwolle.nl, € 5

Diaconaat in
de praktijk
Deze avond gaat dieper in op
het diaconaat. Voor wie nooit
arm, vreemdeling of gevangene
is geweest, is het lastig te
achterhalen wat de ander nodig
heeft. Eten, respect, rechten?
Kunnen mensen met hun
handelen God helpen in deze
wereld aanwezig te zĳn? Geesje
Werkman zegt daarover: “We
kunnen ons in elk geval inzetten
om de wereld liefdevoller te
laten zĳn,” Geesje Werkman
zal de avond inleiden en geeft
voorbeelden van eenvoudig
diaconaat, goede vormen van
hulp en ook: valkuilen. Werkman
heeft gewerkt bĳ Protestantse
Kerk in Nederland en Kerk in
Actie en richtte zich op thema’s
als diaconaat, sociale activering en
vluchtelingenwerk.
Donderdag 26 maart, 20.00 uur, Hellendoorn, de Leerkamer, hoek Jac. Kapteĳnstr. / Zuid Esweg)
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van Waard- Pieterse voor. De
organist is mevrouw C. Roth en
mevrouw P. van Wieringen is
de dienstdoende ouderling. De
bestemming van de uitgangscollecte is voor Kerk in Actie.
Tĳdens de dienst zal er oppas
aanwezig zĳn voor de kleintjes.
Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel.
360322.
Campagne 40dagentĳd
Overleven in een burgeroorlog
Aankomende zondag is de uitgangscollecte bestemd voor oorlogsslachtoffers in Zuid-Soedan.
De burgeroorlog in Zuid-Soedan
is nog niet voorbĳ, maar veel
mensen proberen het gewone
leven weer op te pakken. Samen
met de lokale kerk helpt Kerk in
Actie boeren en boerinnen om
hun gezinnen dagelĳks te kunnen
voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaigoed. Ook
krĳgen de boerinnen training in
zeep maken, waardoor ze een
eigen inkomen verdienen en ze
hun kinderen naar school kunnen
laten gaan. Sta op voor deze boeren en boerinnen in hun uitdaging
om goed voor hun kinderen te
zorgen.
Schepper God, hemelse Vader.
Ons hart mag vrede vinden in U,
te midden van aardse zorgen mogen
we weten,
dat U ons schenken zult wat wĳ
nodig hebben.
Wĳ danken U.
Wĳ richten onze ogen op U,
wĳ bidden om zegen over bodem en
plant, mens en dier,
om groei op het land en in de stal,
om vrucht op onze arbeid binnenen buitenshuis,
bovenal bidden we om eenvoud in
ons handelen, om zuiverheid in onze
doelen.
Wĳ bidden U om wĳsheid dat wĳ
zorgvuldig omgaan met uw ScheppingGĳzelf toch hebt de aarde voor ons
bewoonbaar gemaakt,
geef dat wĳ niet met eindeloos
consumeren onze aarde naar haar
ondergang brengen,
laat ons kritisch zĳn op ons eigen
gedrag.

Vastenwandeling
door natuurgebied
Iedereen is welkom mee te doen
aan de Vastenwandeling door het
mooie natuurgebied Bargerveen
in Weiteveen. Men kan kiezen uit
twee afstanden: 5 of 10 kilometer
en de start is gezamenlĳk.
Deelnemers laten zich sponsoren
of geven zelf een bedrag om aan
de Vastenwandeling te kunnen
deelnemen. De opbrengst
is bestemd voor één van de
doelen van Vastenactie van de
Immanuelparochie: projecten van
Stichting Omwana Uganda, voor
hulp aan alleenstaande moeders
en kinderen in Oeganda. Van
tevoren opgeven is het handigst,
maar vanaf 9.00 uur kan het ook
op de dag zelf. Aanmelden kan bĳ
Gerard Steffens
tel. 0524 – 513830 en
g.h.steffens@xs4all.nl,
Marjan Tholen - Platzer
tel. 06 - 2186 9851 of via
parochie@hetnet.nl
Zaterdag 28 maart, 10.00 uur, Weiteveen, RK Kerk,
Zusterweg 19 (inclusief koﬃe, thee en broodje)

Gĳzelf toch hebt de aarde bewoonbaar gemaakt,
geef dat wĳ niet door onze levenshouding anderen een goed leven
onthouden,
maar ruimhartig leven, delend van
onze rĳkdom, zodat er genoeg is
voor iedereen,
zegen het werk van Kerk in Actie,
dat zĳ onze gaven in de directe en
wĳde omgeving zo besteden dat ze
hoop en vreugde verspreiden.
Liturgisch bloemschikken.
Om in beweging te komen is er
voor de meesten van ons een
doel nodig. Het hebben van een
stip op de horizon helpt. Een
stip die ons herinnert aan het
‘waarom’, zodat we in beweging
komen. De stip in de symbolische
schikking is een open ruimte in
een gevlochten weefsel, waarin
elke zondag een ander beeld
duidelĳkheid geeft waarom u in
beweging moet komen. De derde
zondag in de Veertigdagentĳd
wordt zondag Oculi genoemd.
Oculi is Latĳn voor ‘ogen’. In
Psalm 25, vers 10, staat: ‘Mĳn
ogen zĳn bestendig op de Heer

gericht’. Bĳ de schikking staat het
levende water centraal. In Johannes 4 vers 5-26 lezen we dat Jezus
een Samaritaanse vrouw bĳ de
Jakobsbron te Sichar ontmoet.
Jezus laat haar naar aanleiding van
hun gesprek weten dat Hĳ ‘het
levende water’ is. Het water waar
zĳ zo op zoek naar is. Water
waardoor wĳ mensen kleur en
geur mogen geven aan ons leven.
Afgelopen zondag luisterden we
naar het verhaal van Jezus op de
berg. ( Mattheus 17: 1-9 ) Daar
waar hemel en aarde samenkomen, ervaren de leerlingen iets
van God. Jezus staat in het stralend wit licht en Mozes en Elia
voegen zich bĳ hem. Petrus wil
dat het zo blĳft: hĳ wil tenten
opzetten om op de berg, in dat
stralende licht, te blĳven. Maar
het is de bedoeling dat Gods tent
bĳ de mensen wordt opgezet,
dat Gods licht en liefde komen in
de donkere dalen van de wereld.
Jezus zegt: ‘Sta op’, en hĳ neemt
hen mee, de berg af, om te werken aan hun opdracht. Hoe fijn
het ook is in het stralende licht
en in onze geloofsgemeenschap:
wĳ moeten aan het werk en onze
opdracht ligt buiten de veilige
muren van de kerk. Maar het
stralende licht mogen wĳ meenemen als bemoediging en inspiratie.
Ga dan op weg
Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden.
Ook al zĳn pĳn en verdriet door
geen mens te vermĳden.
Wees niet bevreesd.
Ga, en vertrouw op de Geest
die je van angst zal bevrĳden.
Ga dan op weg en ontmoet op je
weg medemensen.
Doe aan een ieder al wat je jezelf
toe zou wensen.
Dan onder ‘t gaan
zul je da ander zien staan
en overschrĳd je je grenzen.
Ga dan op weg en schud af al je
twĳfels en zorgen.
Ga, en ontdek wat vandaag nog voor
jou is verborgen.
Houd op het licht
altĳd je ogen gericht,
dat zal je kracht zĳn voor morgen.
Melodie: Lied 868 (Lof zĳ de
Heer)
Hartelĳke groet van Marjolein
Petter en voor u allen een gezegende week.

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 in
Kuinre. Met ingang van 1 januari
2020 is er in Kuinre elke week
dienst om 10.00 uur. U bent van
harte welkom.
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.
Zondag 29 maart is de vĳfde
zondag van de 40 dagentĳd. In
deze dienst zal ds. J. Menkveld uit
Wanneperveen voorgaan.
Koﬃeochtend laatste woensdag van de maand.
We komen weer bĳ elkaar op
woensdag 25 maart. De kerk
staat open voor iedereen. Vanaf
10.00 uur staat de koffie klaar
met wat lekkers en ruimte voor
een gesprek. Neem gezellig
iemand mee.
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 15 maart
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Organist: Arjan Kroes
Ophaaldienst: dhr. J.D. Zeefat
Bloemendienst: fam. M. Martens
Deurcollecte: Noodhulp Kerk in
actie
Derde zondag in de Veertigdagentĳd
Lezingen: Exodus 17:1-7 en Johannes 4:5-26. Jezus ontmoet een
Samaritaanse vrouw bĳ de Jakobsbron. Niet zomaar een bron,
maar de bron op het stuk grond
dat Jozef aan zĳn zoon Jakob gegeven had. Staande in deze traditie
laat Jezus de Samaritaanse vrouw
weten dat de Geest van God zich
niet alleen laat vinden op speciale plekken zoals in de tempel in
Jeruzalem, bĳ een bron of op een
berg. Het levende water is overal
als je open staat voor de Geest
en het oneindige Licht. Het is dit
water dat je dorst naar geestelĳk
voedsel zal lessen.
Uitgangscollecte:
40dagentĳdcollecte
Overleven in een burgeroorlog.
De burgeroorlog in Zuid-Soedan
is nog niet voorbĳ, maar veel
mensen proberen het gewone
leven weer op te pakken. Samen
met de lokale kerk helpt Kerk in
Actie boeren en boerinnen om
hun gezinnen dagelĳks te kunnen
voeden. Zĳ verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook
krĳgen boerinnen training in zeep
maken, waardoor ze een eigen
inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten
gaan. Geef en ondersteun deze
boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kindeREGIONALE
JEUGDBĲEENKOMST?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

ren te zorgen.
Biddag voor gewas en arbeid
In Nederland is het voor bĳna
iedereen vanzelfsprekend dat je
elke dag kunt eten. Dat staat in
groot contrast met veel landen in
deze wereld waar mensen honger
en dorst lĳden en door gebrek
aan eten sterven.
Om ons hier meer bewust van
te zĳn, worden er kerkdiensten
gehouden op deze dag. Dit jaar
op 11 maart. Er wordt dan gebeden voor landen waar honger is,
ook wordt er stilgestaan staan bĳ
arbeid en werkgelegenheid en het
werk in de landbouwsector. Ook
danken we God voor wat hĳ ons
geeft. In de dienst van zondag 15
maart willen we hier bĳ stilstaan.
Gĳ komt het dorre land doorschrĳden
met water uit uw beek
en tot een rĳke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gĳ druipt uw zegen in de voren,
Gĳ roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gĳ zĳt voorgegaan
( Psalm 65 vers, 5)
Leesgroep
De leesgroep komt weer bĳ
elkaar op maandag 16 maart om
10.00 uur in Hoogthĳ.
Kontakt
Kopĳ voor het paasnummer
van Kontakt kunt u tot en met
woensdag 25 maart inleveren via
kerkelĳkbureau@pk-steenwĳkerwold.nl
Bloemen
De bloemen uit de dienst van
afgelopen zondag zĳn met een
groet en een bemoediging
gebracht bĳ de fam. B. Voorneveld aan de Oldemarktseweg in
Steenwĳkerwold.
Inzameling Voedselbank
Onlangs hield de diaconie een
inzameling voor de voedselbank
Steenwĳkerland.
Veel spullen konden worden overhandigd aan de vrĳwilligers van
de voedselbank, en ook enkele
financiële bĳdragen van in totaal
€45,00. Alle gevers willen wĳ,
mede namens de voedselbank,
hartelĳke danken voor de steun.
De diaconie
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 onder-
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houden. Indien u behoefte hebt
aan pastoraal contact of een
gesprek, kunt u altĳd direct contact opnemen met de predikant
of ouderling.
Tenslotte
Vastentĳd is oefentĳd, is wakker
worden na de winterslaap, en je
opengeeuwen uit de beslotenheid
van elk voor zich.
Is je ogen opendoen voor wat aan
het gebeuren is in het diepste van
jezelf, en in de wereld om je heen,
en zicht te krĳgen op het eeuwige
Licht dat doorbreekt aan de horizon. Is in voorjaarsstilte je eigen
grond omspitten, en klaarmaken
voor een nieuwe lente en het
zaad van vrede en menswaardigheid ontkiemen laten in je hart.
Vastentĳd is trainingstĳd: hart en
handen soepel maken voor verbondenheid met God en mensen;
vingeroefening in solidariteit.
Dat en zoveel meer is vastentĳd:
de grote opwarming om te herleven.
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

15 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. Tĳssen en het lied voor de dienst is
Lied 875. Collectes: kerk in actie
- noodhulp Zuid Soedan, instandhouding van de eredienst, onderhoudsfonds. De autodienst wordt
verzorgd door fam. J. Bruintjes,
telefoon 0640804175. Er wordt in
Tilvoorde op de jongste kinderen
van onze gemeente gepast door:
Marlot Kuiken en Else ten Hoeve.
Er is een kindernevendienst voor
de kinderen van groep 1,2 en 3,
dit wordt verzorgd door Ellen
Paters en Marlot Kuiken.
Er is een kindernevendienst voor
de kinderen van groep 4,5 en 6,
dit wordt verzorgd door Hiske
van Driel en Jonathan Wolters.
15 maart om 14:30 uur in
de Johanneskerk, in deze
gezamenlĳke dienst hoopt ds W
J Menkveld uit Wanneperveen
3voor te gaan. De autodienst

wordt verzorgd door fam. J.
Bruintjes, telefoon 0640804175.
Agenda
14 maart om 09:00 uur, Stilte
wandeling 40 dagen tĳd, vanaf de
Burght.
17 maart om 19:30 uur, Focus
gespreks- en bĳbelkring, Kapel.
18 maart om 10:00 uur, Bĳbelkring 60+, Tilvoorde.
18 maart om 19:15 uur, Vesper,
Grote Kerk.
18 maart om 20:30 uur, doopzitting voor doopdienst op 29
maart, Kapel.
20 maart om 19:00 uur, oefenen
Cantorĳ, Grote Kerk.
21 maart om 09:00 uur, Stilte
wandeling 40 dagen tĳd, Molen
Sint Jansklooster.
24 maart om 20:00 uur, Feestrollen “Esther”, Tilvoorde.
25 maart om 19:15 uur, Vesper,
Grote Kerk.
27 maart om 20:00 uur, Preek van
de leek, Mariakerk.
Bĳ de ochtenddienst van
zondag 15 maart
Deze zondag heeft als bĳzondere
naam `Mĳn ogen zĳn op de HEER
gericht...’ (zondag Oculi) De
woorden komen uit psalm 25. In
de berĳming:
Psalm 25:7
Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zĳn vrees in woont;
‘t Heilgeheim wordt aan Zĳn vrinden,
Naar Zĳn vreêverbond, getoond.
d’ Ogen houdt mĳn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten;
Hĳ, die trouw is, zal mĳn voet
Voeren uit der bozen netten..
Als lezing uit Exodus willen we
ons richten op 34:29-35
en de verheerlĳking van Jezus op
de berg..(Matteus 17:1-9)
Bloemengroet
Er zĳn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van
de gemeente, bloemen gebracht
bĳ mw. v.d.Meulen - Vos, Clarenberglaan 35, bĳ mw. de Vos,
H.v.Beierenstraat 21, bĳ dhr. en
mw. Schaap, Bisschopstraat 38, bĳ
mw. de Lange, Venkel 127 en bĳ
mw. ten Napel Oppen Swolle 3.
Giften
De Diaconie ontving via Neeltje
Lok en Cobie Rook-Visscher
€ 10.00 voor het Bloemenfonds.
Het College van Kerkrentmeesters ontving via ds. H.J.H. Pap
€ 200.00 voor een elektrische
piano in de Kapel.
Hartelĳk dank voor deze giften.
Doopzitting op 18 maart
Voor de doopdienst van 29 maart
is er doopzitting op woensdagavond 18 maart. Beide doopouders worden verwacht om 20.30
uur in de Kapel
Activiteit voor nieuwe wĳkbewoners (eerder vluchtelingen
genoemd). Op vrĳdag 27 maart
2020 wordt er door What`s Up
teens, de Diaconie van de Hervormde Gemeente Vollenhove/
Sint Jansklooster en de Johanneskerk een activiteit georganiseerd.
Deze activiteit is voor gezinnen
van nieuwe wĳkbewoners samen
met de tieners uit Vollenhove
en Sint Jansklooster. What’s Up
Teens uit Vollenhove zĳn jongeren van de Hervormde Kerk en
BĲZONDERE
CAMPINGDIENST?

Mail naar nieuws@
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de Mariakerk. Het gaat om jongeren van 12-18 jaar. Onderdeel
van deze activiteit is Expiriment
X ( Zie aparte publicatie) De
activiteit wordt gehouden in de
Johanneskerk en een aantal andere locaties In Sint Jansklooster.
Vanuit Vollenhove vertrekken we
met z’n allen om 17.00 uur richting Sint Jansklooster. Startplaats:
parkeerplaats voor de Burght. In
de Johanneskerk wordt er gezamenlĳk gegeten. Na het eten vertrekken alle jongeren, ook van de
nieuwe wĳkbewoners, in groepjes. Ze maken een speurtocht
naar verschillende locaties in Sint
Jansklooster, waar ze opdrachten
moeten uitvoeren ( Expiriment
X).
De overgebleven leden van de
gezinnen van de nieuwe wĳkbewoners blĳven in de Johanneskerk
om Bingo te spelen. Rond 20.30
uur worden zĳ weer naar Vollenhove gebracht. De jongeren zullen rond 23.00 uur teruggebracht
worden.
We hopen dat de gezinnen en
jongeren een gezellige avond met
elkaar hebben.
What’s Up nieuws
Er komt weer een leuke activiteit
aan voor de Teens!
Experiment X: Activiteit What`s
Up teens 27 maart 2020. Voor
alle tieners uit Vollenhove en St.
Jansklooster van 12 tot 18 jaar.
Vind de locaties
Er zĳn bewĳzen gevonden dat
er zich in Sint Jansklooster een
geheim laboratorium bevindt.
Vooral de geheimzinnigheid rond
Experiment X baart de bewoners
grote zorgen. We weten inmiddels dat het laboratorium is verspreid over vier afdelingen op verschillende locaties. Jullie zĳn als
Super Speurders geselecteerd om
de geheimen achter dit laboratorium en Experiment X te ontrafelen. Jullie eerste taak is niet alleen
de exacte locatie van elke afdeling
te vinden, maar ook het wachtwoord om toegang tot de afdeling
te krĳgen.
Open de kisten
Op elke afdeling vinden jullie een
kist. In elke kist zit een aanwĳzing
waarmee jullie kunnen oplossen
wie de grootste geleerde ooit
was en wat hĳ met experiment
X wil bewĳzen. Elke kist zit echter op slot. Jullie volgende taak is
het openen van alle kisten. Om
een kist te openen hebben jullie
een sleutel of cĳfercode nodig.
De sleutel of code kunnen jullie
alleen vinden door het uitvoeren
van experimenten of opdrachten
en het oplossen van puzzels.
Elke afdeling heeft zĳn eigen doel.
De puzzels en opdrachten hebben altĳd te maken met dit doel
en zĳn daarom op elke afdeling
anders. Als groep zullen jullie
dus goed moeten samenwerken.
Alleen door gebruik te maken van
jullie gezamenlĳke kennis en vaardigheden zal het lukken om alle
vier de kisten te openen.
Ontrafel het geheim.
Als jullie op elke afdeling zĳn
geweest en elke kist hebben
geopend hebben jullie genoeg
aanwĳzingen om ook de laatste
taak uit te voeren. Het ontrafelen
van de geheimen achter het laboratorium. Wie is die mysterieuze
geleerde? En wat is het doel van
Experiment X?
Wil je meer info of meedoen geef
je dan op bĳ Henk Rook via de
app; 0618949012 of mail; stuur-

hetnaarhenk@gmail.com
Gemeentedag op 14 juni
Op 14 juni aanstaande hopen we
weer met elkaar onze gemeentedag te beleven. De organisatie
heeft een mooi programma in
elkaar gezet. Ter zĳner tĳd hoort
u hier natuurlĳk veel meer van.
Maar voor nu kunt u alvast de
datum in uw agenda noteren. We
zien uit naar uw komst.
10 jaar Gast aan Tafel in Vollenhove
Wat 10 jaar geleden is begonnen
als een ideaal: mensen bĳ elkaar
brengen om samen te eten en
daarmee gezelligheid te creëren,
is tot een succes geworden.
Inmiddels wordt er al 10 jaar
elke 2e zondag van de maand
om 17.00 uur in de Voorhof een
3 gangen maaltĳd geserveerd
dat door vrĳwilligers is gekookt.
Door 7 personen wordt er steeds
gekookt, tafelgedekt, eten opgediend en weer alles afgewassen.
Daar omheen zĳn er nog personen die zo nu en dan voor ons
koken en daar zĳn we heel blĳ
mee. Ook hebben we 2 jongeren
die een maatschappelĳk stage bĳ
ons hebben gelopen en die het zo
leuk vinden dat ze ons nog steeds
komen helpen. Ook zĳ vinden het
gezellig en lekker.
De eerste keer waren er 7 gasten. We hebben toen gevraagd of
ze de volgende keer meer mensen
attent er op wilden maken en zo
is de groep steeds groter geworden. Afgelopen keer waren we
met 40 personen. Enkele personen zĳn er al vanaf de eerst keer
bĳ.
We zĳn dankbaar dat we van de
Maria Kerk steeds de Voorhof
mogen gebruiken en dat de diaconie van de Hervormde Kerk de
Stavibbus betaald voor de mensen
die niet op eigen gelegenheid kunnen komen.
Zondag 8 maart hadden we voor
onze gasten een feestje. We vierden dit jubileum met een High
Tea die erg in de smaak viel.
De koks, de tafeldekkers, de
chauffeurs en de afwasser van
Gast aan tafel
Cantorĳ
Volgende week vrĳdag, 20 maart
oefent de cantorĳ om 19.00 uur
in de Grote Kerk. Zingt u mee?
Nieuwe ambsdragers
De kerkenraad is verheugd u te
kunnen mededelen dat André
Wetering Uiterdĳkenweg 41B,
Luttelgeest benoemd is in het
ambt van diaken. Bezwaren, zo
die er mochten bestaan, tegen
de gevolgde procedure dan wel
tegen belĳdenis of levenswandel,
kunnen schriftelĳk, gemotiveerd
en ondertekend, tot 20 maart
worden ingediend bĳ één van de
predikanten of de scriba.
Naast de vacatures die er al zĳn,
zullen er met Pinksteren nog een
groot aantal vacatures ontstaan
te weten:
zs. E. de Bruin-Klaver
br. E.J. Dĳkstra
br. J. Bruintjes
br. J. Heetebrĳ
zs. G.C. Lassche-Klaver
br. J.N. Dekker
br. N. Paters
Zĳ zĳn allen verkiesbaar.
zs. H. van Driel
zs. R.H. Slimmen
br. J.M. Spaak
zs. Knobbe-Lok
zs. J.G. Knobbe-Naberman
Lees verder op pagina 14
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40-dagentijd-concert
in Veendam
De mooiste muziek werd
en wordt geschreven bĳ de
moeilĳkste dingen in het leven:
lĳden en dood. Het Kielzog
Vrouwenkoor, onder leiding van
Wim van de Laar, zingt onder
andere het Stabat Mater, wat
betekent ‘De moeder stond
bedroefd’ van Pergolesi, een
adembenemend mooi werk
dat vertelt over Maria’s smart.
Vandaar ook, dat dit concert zo
goed past in de 40-dagentĳd. Info
en kaarten zĳn verkrĳgbaar bĳ
Marjan Pierhagen tel. 0598 - 613
308 en aan de zaal.
Zaterdag 28 maart, 19.30 uur, Veendam, Grote Kerk,
J.G. Pinksterstraat 5, € 10

‘Mini-Mattheüs
Passion’ in NieuwAmsterdam
Voor wie het bĳwonen van een
drie uur durende Mattheüs
Passion te lang duurt, is deze
mini-versie misschien een
aanrader. In deze verkorte
uitvoering treedt een kleine
bezetting op van muzikanten,
solisten, koor en een verteller.
De Mattheüs Passion vertelt het
lĳdens- en stervensverhaal van
Jezus, en is gecomponeerd in de
eerste helft van de 18e eeuw
door J.S. Bach. Ook is het een
tĳdloos verhaal van vriendschap,
verraad, eerzucht, opoffering,
angst en vertrouwen.
Zaterdag 28 maart, 20.00 uur, Nieuw-Amsterdam,
Noorderkerk, Vaart Noordzĳde 139, gratis (collecte)

Lunchconcerten
in Hengelo
Elke woensdag zĳn er
lunchconcerten in de
Waterstaatskerk. Deze
concertjes zĳn een onderdeel van
de dagelĳkse getĳdengebeden,
daarom wordt de klok geluid en
de Taizé-kaars aangestoken. Na
afloop kan er worden nagepraat
bĳ een kopje koffie/thee in de
foyer. De komende weken treden
onder andere Evan Bogerd (orgel,
piano) en Maarten Wilmink
(orgel, piano) op.
Elke woensdag, 12.30 uur, Hengelo, Waterstaatskerk,
Deldenerstraat 18

Terreur op
TikTok
Een Arabische gebruiker postte
op TikTok een animatiefilmpje
waarin vier terreuraanslagen in
Jeruzalem worden nagebootst op
heroïsche muziek. TikTok is een
onder kinderen populair sociaal
mediakanaal, waar gebruikers zelf
korte video’s kunnen maken en
delen. In de video is een terrorist
te zien die met zĳn auto inrĳdt
op Israëli’s bĳ het treinstation,
iemand die schiet op de politie en
twee messentrekkers.
(Bron: Israel Aktueel)

ISRAËL-AVOND?
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Kerken praten over
samenwerking
De classis Overĳssel Flevoland
wil met de kerkenraden praten
over kerkelĳke samenwerking.
Aanleiding voor dit verkennende gesprek is dat de classis
regelmatig wordt benaderd door
kerkenraden die kampen met
onvervulde vacatures of teruglopende financiën. De classis sluit
aan bĳ het initiatief van de protestantse gemeente Daarlerveen.
Deze gemeente stuurde een brief
naar kerken in de regio om de
mogelĳkheden voor samenwerking af te tasten. De classis heeft
diverse kerkenraden in de regio
Vroomshoop, Hardenberg, Almelo en Ommen uitgenodigd. Zĳ
hoopt dat elke kerkenraad twee
personen afvaardigt.
Maandag 16 maart, 19.45 - 21.45 uur, Vroomshoop, kerkelĳk centrum Irene, Julianastraat 27

Handen schudden
en avondmaal in
‘coronatijd’

Vervolg van pagina 13

zs. W. de Olde-Ruiter
zs. M.A. Wĳermars – Rozendaal
br. R. Lassche
br. D.J. v.d. Linde
br. L. Naberman
Zĳ zĳn niet verkiesbaar.
U mag zich allen als gemeente
geroepen voelen om deze vacatures in te vullen. Heeft u interesse
dan kunt u zich aanmelden bĳ 1
van de kerkenraadsleden, predikanten of scriba.

Vollenhove

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

Wĳ leven mee
Mevr. Heite-van Gaalen, Canneveltstraat 5. Vanwege een
operatie verblĳft zĳ in Isala
Zwolle. Mogelĳk is zĳ weer thuis
bĳ het verschĳnen van dit Zondagsnieuws.

Vollenhove

Kerken willen graag weten hoe
zĳ moeten omgaan met het coronavirus, vooral in verband met
het schudden van handen, de viering van het Heilig Avondmaal en
bezoekwerk. De PKN heeft enkele richtlĳnen opgesteld, aldus EO’s
Visie. Over het Heilig Avondmaal
schrĳft de PKN op haar website:
‘Het is wellicht aan te raden om
niet te drinken uit een gezamenlĳke beker, maar een andere vorm
te kiezen (…) bĳvoorbeeld kleine
bekertjes.’ De PKN geeft duidelĳk aan dat het een vrĳblĳvend
advies is en de kerkenraad beslist.
Aangezien het virus vooral verspreid wordt via mond en handen,
adviseert de PKN het handen
schudden voorlopig achterwege
te laten en eventueel desinfecterende gel beschikbaar te stellen.
De PKN denkt dat er geen aanleiding is anders om te gaan met
bezoekwerk dan met een gewone
griep het geval zou zĳn.

Film ‘Sophie Scholl’
in Willemsoord
De Duitse film ‘Sophie Scholl –
haar laatste dagen’ is gebaseerd
op een waargebeurd verhaal en
speelt zich af tĳdens de Tweede
Wereldoorlog. Sophie Scholl (21
jaar) nam als lid van Die Weisse
Rose deel aan het verzet tegen de
nazi’s en deelde samen met haar
broer Hans verboden pamfletten
uit aan de universiteit van München. Daarvoor werd ze opgepakt
en dagenlang verhoord. Het is
bĳzonder hoe zĳ daarin, gedragen
door het geloof dat zĳ had meegekregen, moreel overeind blĳft.
Haar verhaal is een indrukwekkend getuigenis van hoe het christelĳk geloof verschil kan maken
als het erop aankomt.
Donderdag 19 maart, Protestantse kerk, Willemsoord,
Steenwĳkerweg 159, 19.30 uur, gratis toegang

S TA D

AMBT

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

Hendrikje Jongman-Lassche
in herinnering
Op 27 februari is Hendrikje Jongman-Lassche overleden in de leeftĳd van 78 jaar. Ze was heel moe
de laatste tĳd, ze was op.
Hennie Lassche is geboren op 3
juni 1941. Ze groeide op in hartje
Vollenhove, aan de Haven. Haar
vader was turfschipper. Hennie
was het vierde kind in een rĳ van

zes. Ze was een meisje vĳf toen
haar vader overleed.
Moeder Lassche bleef achter met
zes kinderen, het was een groot
verdriet en letterlĳk armoe. Hennie moest al jong uit werken
gaan. Ondanks de oorlog, armoe
en het verlies van vader, was het
een warm nest waarin Hennie
opgroeide. Er was liefde en het
gezin werd geholpen waar het
maar kon door vrienden en familie.
Na de verkeringstĳd en verloving
in 1963 met Jannes Jongman gaf
Hennie haar ja-woord in 1966. Er
werden dochters geboren Wilma
op 14 februari 1969, Rieta werd
geboren op 7 september in 1977.
De familie Jongman woonde aan
de Zeekampen. Hennie hield
van puzzelen, naaide heel veel
en genoot van het varen op het
water. Vader Jannes had maar
twee weken vakantie per jaar ,
maar dan ging de familie altĳd weg
met de boot. Vader Jannes was
de motor van het gezin en Hennie
volgde en genoot van de dingen.
Later, na zĳn pensionering tufte
Jannes rond in een klein koekblikkie van een auto die door de
kleinkinderen Mariëlle en Rudie
steevast de Ferrari van opa werd
genoemd.Wat was het een slag
toen Jannes overleed in 2013.Een
moeilĳke tĳd brak aan voor Hennie; de glans was van het leven af.
Ze genoot natuurlĳk van de kinderen en kleinkinderen.
Tĳdens de dankdienst voor haar
leven hebben we nagedacht over
woorden uit Psalm 86, de trouwpsalm van Jannes en Hennie.
Hoor mĳ, HEER, en antwoord
mĳ,
ik ben verzwakt en arm.
U bent groot, u doet wonderen,
U alleen bent God.
Wĳs mĳ uw weg, HEER,
laat mĳ wandelen op het pad van
uw waarheid,
vervul mĳn hart met ontzag voor uw
naam.
We wensen familie en vrienden,
de kinderen en kleinkinderen
Gods nabĳheid en troost toe.
Geboren: Thĳmen
Op woensdag 4 maart zĳn Geke

en Jan Jordens de trotse ouders
geworden van een hun zoon, Thĳmen Roelof. De roepnaam van de
kleine Jordens is Thĳmen. Thĳmen is het broertje van Reinder
en Fianne.
Op het kaartje lezen we:
Het begin van een nieuw leven,
zo mooi en klein.
Een groot wonder,
waar wĳ God dankbaar voor zĳn.
Jan, Geke, Reinder en Fianne Jordens wonen Bonkenhaveweg 15 in
Sint Jansklooster.
Overleden Jan Willem van
Welie
Op woensdag 4 maart 2020 is Jan
Willem van Welie overleden in de
leeftĳd van 87 jaar. De afscheidsdienst zal worden gehouden op
maandag 9 maart in de Kapel in
Sint Jansklooster. In een volgende
editie hopen we een in memoriam van dhr van Welie te kunnen
plaatsen.
Ten slotte,
Ontvangt allen een vriendelĳke
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 15 maart
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. Bakker, Urk – Jeugddienst.

boeken

DOOR DS. A . HEKMAN, ASSEN

De beul van Amersfoort.
Biografie van Josef Kotalla
(1908-1979). Richard Hoving.
Uitg. Prometheus Amsterdam.
2019 € 25
De auteur promoveerde op dit
proefschrift over één van de ‘Drie
van Breda’. Als plaatsvervangend
commandant van kamp Amersfoort genoot hĳ van het lĳden van
de gevangenen. Hoving schetst
een nauwkeurig beeld van deze
man en zĳn drĳfveren. Kotalla
was geen fanatiek door ideologie
gedreven nazi of een gestoorde
moordenaar. Hĳ moet gerekend worden tot de ‘meegaande’
moordenaars. Omstandigheden
en persoonlĳke aanleg deden
hem uitgroeien tot de beul van
Amersfoort. Zĳn jeugd en eerste volwassen jaren kenmerkten

zich door tegenslagen en mislukkingen. Het maakte hem tot een
onevenwichtig man met minderwaardigheidsgevoel. De SS bood
hem de kans zich te bewĳzen.
Kotalla kreeg de doodstraf, werd
later gegratieerd tot levenslang,
stierf in de gevangenis. Hoving
concludeert dat niet altĳd sprake
was van een eerlĳk en afgewogen proces. Voormalig verzet en
oorlogsslachtoffers hadden een
stevige stem in de berechting van
Kotalla. Een boeiend boek, vlot
te lezen.
Antoine Bodar. Een portret.
Nels Fahner. Uitg. KokBoekencentrum Utrecht, 2019 € 17,99
Met Nels Fahner blikt Antoine
Bodar terug op belangrĳke episodes in zĳn leven. Wat dreef hem
om alles, ook de liefdes, op te
geven voor het leven als priester?
Hĳ praat over hoe zĳn dagelĳks
leven er uit ziet, bĳ wie hĳ zich
thuis voelt. Waarom hĳ de kerk

trouw blĳft in een tĳd van crisis en schandalen. Nels Fahner
besluit het boek met gesprekken
met Bodars naaste vrienden over
wie Bodar is. Een openhartig,
persoonlĳk en intiem boek waarin
Bodar zich bloot geeft.
Met de mantel der liefde.
Maarten-Jan Dongelmans.
Uitg. WalburgPers, Zutphen,
2019. € 19,95
De auteur brengt de recente misbruikschandalen binnen de katholieke kerk wereldwĳd in kaart.
Hoe ze begonnen in NoordAmerika en uiteindelĳk niet alleen
Nederland en Duitsland maar ook
Australië bereikten. Slachtoffers
en daders komen aan het woord.
Ook wordt aandacht gegeven
aan de bevindingen van Commissie Deetman en de reacties in de
media daarop. Een aangrĳpend
boek.

Diensten 22 maart
V
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
In beide diensten is de diaconiecollecte voor het binnenlands
pastoraat en de extra collecte
voor de energiekosten.
Doelcollecte diaconie in de
maand maart (1, 8, 11 en 15
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
is gegroeid om de Muskathlon
te gaan doen. Tĳdens deze reis
hopen we ons eigen sponsorkindLees verder op pagina 15
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je Junior (6) te ontmoeten en te
zien welke impact het Compassion-programma 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
15-03 Jeugddienstcommissie.
22-03 Fam. J. Stoter en fam. T.
Stoter.
Kind van de zondag – BS
15-03 Dinand
22-03 Evy
Bloemen BS
De bloemen uit de dienst van 8
maart gingen met hartelĳke felicitaties naar fam. P. Jager i.v.m. de
geboorte van zoon Jeff. In Wanneperveen gingen de bloemen
naar mw. J.H. Holterman-Wildeboer voor haar 80ste verjaardag
en naar mw. J. Bakker-Broekman
in verband met haar verhuizing
naar de Zaaier in Blokzĳl.
Verantwoording
De diaconiecollecte van zondag 8
maart voor Compassion heeft in
W’veen €60,10 opgebracht.
De collecte voor de energiekosten van zondag 1 maart bracht in
BS €90,85 op.
De voorjaarszendingscollecte
in BS gehouden op 8 maart en
bestemd voor Compassion heeft
€122,80 opgeleverd.
Actie Kerkbalans
Het resultaat van de Actie Kerkbalans 2020 laat een stĳging van
de toezeggingen zien van ruim 2%
ten opzichte van 2019. Namens
de kerkenraad hartelĳk dank voor
het ruimhartig delen van deze
financiële verantwoordelĳkheid.
Denkt u bĳ betaling aan het vermelden van het betalingskenmerk? Dit maakt het voor de
administratie een stuk gemakkelĳker om uw bĳdrage te verwerken.
Roosevelt-Vakantieweek
De vakantieweek voor alleenstaanden met een lichamelĳke
beperking wordt gehouden van
29 augustus tot en met 5 september 2020 (week 36). Het vakantiehuis staat op het schitterende
landgoed Hydepark. De gasten
kunnen genieten van de groene
omgeving en rust. De wandelpaden zĳn goed begaanbaar en
toegankelĳk voor rolstoelgebruikers. De kamers zĳn toegankelĳk
voor een rolstoel, en beschikken
over een wastafel. De meeste
kamers zĳn voorzien van hooglaag bedden en op iedere vleugel
zĳn meerdere ruime badkamers
met uitgebreide sanitaire voorzieningen. Het vakantiecentrum
beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen
met een lichamelĳke beperking.
INTERESSANTE LEZING?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

De vakantieweek wordt mogelĳk
gemaakt door de ondersteuning
van heel veel vrĳwilligers. In het
Nieuwe Hydepark staat gastvrĳheid en persoonlĳke aandacht
voorop. Er is ook altĳd een predikant of geestelĳk verzorger
aanwezig. Heeft u na het lezen
van dit stukje zin om een weekje
mee te gaan , of weet u mensen
waarvan u denkt dat zĳ in aanmerking komen voor dat weekje,
meldt u zich dan aan bĳ Grietje
Wink 0524- 281509, of Hennie
de Goede, tel: 038-3866763, zĳ
helpen u dan verder met de aanmelding, wat de kosten zĳn, enz.
Ook niet kerkelĳke mensen, of
van een andere kerk, zĳn vanzelfsprekend van harte welkom. De
aanmeldingsformulieren moeten
voor 30 mei binnen zĳn.
Geboren
Op 3 maart jl. is Jeff geboren.
Hĳ is de zoon van Peter en Ineke
Jager en broertje van Finn.
Wĳ feliciteren Peter en Ineke
van harte met Jeff en wensen hen
wĳsheid en Gods zegen toe bĳ de
opvoeding van hun kinderen.
Verkiezingen
Vanuit de gemeente zĳn voorgedragen en door de kerkenraad
verkozen:
BS:
- in de vacature ouderling
kerkrentmeester: Johan Klaver.
- in de vacatures ouderling: Jannie
de Jonge-Harsevoord en Roelie
Rook-Klaver.
W’veen:
- in de vacature ouderling
kerkrentmeester: Albert Wink.
Zondag 15 maart hoort u of ze
het ambt kunnen aanvaarden.
Bericht van overlĳden
Maandagavond 2 maart overleed
Grietje Kroes Strĳker in de leeftĳd van 83 jaar in haar woning
in Nieuw Clarenberg. Afgelopen maandag 9 maart, werd zĳ
begraven in Wanneperveen in
besloten kring. Wĳ leven in het
bĳzonder mee met Marten haar
zoon maar ook met allen die
haar zullen missen. Volgende
week volgt een uitgebreider In
Memoriam.
Vanuit de Pastorie
Iemand vroeg mĳ waarom ik wel
voor Israël voorbede deed en
niet voor de Palestĳnen. Achter
deze vraag proefde ik iets dat
te maken heeft met voorkeur
voor één van beide. Dat laatste
wil ik graag ontkennen. Voorbede voor Israël heeft niet te
maken met de kwaliteit van het
volk Israël of goedkeuring van
de politiek of het gedrag van
Israël. Voorbede voor Israël is
een Bĳbelse opdracht. In Gods
plannen heeft Israël een speciale
plek. Door Israël hebben wĳ de
Bĳbel gekregen en is onze Zaligmaker, Jezus Christus, op aarde
gekomen. Israël is ook vandaag
nog volk van God en zal zeker
ook betrokken zĳn bĳ de wederkomst van de Here Jezus. Bidden
voor Israël en Jeruzalem is bidden voor de wederkomst. Dat
zal gebeuren ondanks alles wat
er nu in en rond Israël gebeurt.
Net als in de Bĳbelse tĳd zal God
zich niet van zĳn plannen laten
afhouden door ongehoorzaamheid van Israël of van andere volken. Dus daarom heeft voorbede
voor Israël een speciale plek los
van voorbede voor ander volken.
Dus, als u graag voorbede wilt
voor de Palestĳnen of welk ander
volk ook, maak dan gebruik van

de voorbede fles (BS) of boek
(WV). Daar zal ik graag gebruik
van maken.
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 15 maart, 9.30 uur. In
deze dienst gaat onze predikant
ds. Gerrit van den Dool voor.
Ouderling van dienst is Feikje
Kloosterman en het orgel wordt
bespeeld door Benia Lenstra. De
uitgangscollecte is voor het plaatselĳk kerkenwerk. De ontvangst
is door Henry Bos en de bloemen
worden bezorgd door Henk Hop.
De opname wordt rondgebracht
door Ypie Klarenberg en de zorg
voor de kinderen is in handen van
Ummie en Charita. De ophaaldienst wordt verzorgd door Klaas
Klarenberg (0521-588863). Het
lied voor de dienst is lied 542.
Opbrengst collecten vorige week. Diaconie: €30,00,
Kerkrentmeesters: €44,45 en de
deurcollecte voor het orgelfonds
€59,10. Voor de kerk kwam een
gift van €4 binnen. Allen hartelĳk
dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zĳn als
groet en bemoediging gegaan naar
de heer Klaas Klarenberg aan de
Kon. Wilhelminalaan.
Verjaardagen en huwelĳksjubilea. Op 21maart viert
mevrouw A.M. Berghuis Van
Woortman Engelen, Kon. Wilhelminalaan 32, haar 82ste verjaardag. Een feestelĳke dag toegewenst.
Agenda. Op woensdag 18 maart
is er een bĳeenkomst van Vrouwenvereniging Martha om 14.00
uur in het Lokaal achter de kerk.
Spreker is da. Van de Honing over
eenzaamheid en omzien naar
elkaar. Op 19 maart om 19.30 uur
is er een filmavond in het Lokaal.
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: Volgens de wet
mogen christenen in Bahrein hun
geloof belĳden, maar in de praktĳk wordt dit hen erg moeilĳk
gemaakt. Bid dat christenen meer
vrĳheid krĳgen om het evangelie
te delen.
Kopĳ Regenboog. Uiterlĳk 16
maart wordt uw kopĳ voor de
regenboog gevraagd.

Kopĳ GZ. De kopĳ voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlĳk zondag 15 maart
12.00 uur bĳ de scriba. Het kan
natuurlĳk ook via kerk.willemsoord.nl
Afgelopen week vierden we
Biddag voor gewas en arbeid. In
het Nieuwe Liedboek op pag.
1525 staat onderstaand gedicht
dat daar goed bĳ past.
Kleine koe
Zegen, God, mĳn kleine koe,
zegen, God, mĳn verlangen,
zegen ons samenleven,
mĳn koe en ik, en de manier waarop ik haar melk.
Zegen, God, elke speen, zegen iedere vinger, iedere druppel die in mĳn
schaal valt.
Zegen, God, mĳn kleine koe.
uit: The Carmina Gadelica
Namens de kerkenraad een hartelĳke groet, Henry Bos ouderling-scriba
Van de predikant
Pastoralia Mevr. Gerrie Raggers
- Gaal is verhuisd naar Wolvega,
maar zal deel blĳven uitmaken
van onze gemeente. Haar nieuwe
adres is Lenna 146, 8471 MZ
Wolvega. We hopen dat ze daar
snel zal wennen en het goed zal
hebben.
Met en voor Marga en Arjan
Leemhuis, ouders van Gemma,
zĳn we blĳ nu zĳ grootouders zĳn
geworden van Noah. Onze gelukwensen natuurlĳk ook voor de
trotse ouders.
Hans en Rinske Schiere-Deen zullen op 15 maart 45 jaar getrouwd
zĳn. We wensen hun, temidden
van hun kinderen en kleinkinderen en allen die hun lief zĳn, een
mooie dag en Gods kracht en
zegen op hun verdere weg samen.
Dhr. Karel Logchies verblĳft nu
in Zonnekamp. Hopelĳk zal hĳ
spoedig weer samen kunnen
zĳn met zĳn vrouw Ans, die nog
steeds in Reestoord te Meppel is
opgenomen.
Met als thema ‘Gemeente met
hart en handen’ hadden we
drie zeer geslaagde ontmoetingsbĳeenkomsten. Daarbĳ leerden
we, daartoe aangezet door de
kaartjes met vragen die rondgingen, elkaar op een andere, verrassende manier kennen. Er was ook
sprake van echte geloofsontmoetingen, met diepgang. Goed dat
zulke bĳeenkomsten vast onderdeel mogen uitmaken van ons
gemeenteleven.
Film. Op donderdag 19 maart
wordt in onze kerk de indrukwekkende film ‘Sophie Scholl
- haar laatste dagen’ vertoond.
Toen we op 20 februari keken
naar de Franse film ‘Al zo lang
houd ik van je’ (Il y a longtemps
que je t’aime) gaf dat aanleiding
tot een mooi, uitvoerig gesprek
onder de aanwezigen. Dat zal nu
zeker ook weer het geval zĳn!
Ook belangstellenden van elders
zĳn zeer welkom! De avond
begint om 19.30 uur.
Een hartelĳke groet aan u,
aan jou,
ds. Gerrit van den Dool

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

Tĳdens deze speciale themabĳeenkomst over de vrĳheid zĳn
twee levensverhalen en een
lezing te beluisteren. Moshe
van Leeuwen was als kind, tĳdens de oorlog, ondergedoken
bĳ een echtpaar in Nĳverdal en
woont nu in Israël. Ineke KievitBroeze, kleindochter van de
mensen die Mosche een veilige
plek boden, heeft een boek over
hem geschreven: ‘De papegaaien
van Moshe’. Zĳ zal vertellen over
Moshes leven. De tweede is
een overlevende van de oorlog:
Jochen Walther, geboren in Weimar en nu wonend in Nĳverdal.
Daarna zal dr. Jan Dirk Wassenaar
naar aanleiding van de bĳdragen
van beide sprekers kort ingaan op
wat vrĳheid inhoudt en van ons
vraagt.
Woensdag 25 maart, 20.00 uur, Hellendoorn, ’n Oalen
Griezen, Dorpsstraat 39, gratis toegang (collecte), inloop
vanaf 19.30 uur met koﬃe/thee, na afloop ontmoeting
in de Leerkamer

Vijf dagen vasten in
Nieuw Sion
In de veertigdagentĳd wordt op
Klooster Nieuw Sion een vĳfdaagse vasten aangeboden. Van deelnemers wordt verwacht dat zĳ
gedurende die vĳf dagen geen vast
voedsel eten en zich slechts op de
been houden met vruchten- en
groentesap, wat bouillon en kruidenthee. Door geen vast voedsel
te eten, ontstaat er veel ruimte
voor geestelĳke ervaringen en
verstilling. Deelname aan de vier
getĳdengebeden per dag is daarbĳ
een welkom ritme om aandachtig
te blĳven. De Vastenweek wordt
begeleid door Peter Dullaert,
directeur getĳdengemeenschap
Nieuw Sion. In zĳn eerdere
parochie te Deventer
(Lebuïnusparochie) begeleidde hĳ
al tien keer eerder een vastenweek. Wie liever in zĳn of haar
eigen bed slaapt, kan deelnemen
als ‘daggast’. Aanmelden:
retraites@nieuwsion.nl

Maandag 30 maart 9.30 uur - vrĳdag 3 april 15.00 uur,
Diepenveen, Klooster Nieuw Sion, Vulikerweg 6

Nieuw Hervormd
Centrum
De Hervormde Gemeente in Den
Ham krĳgt een nieuw kerkelĳk
centrum. Het gebouw komt in de
plaats van het huidige hervormd
centrum De Rank, dat tegen de
vlakte gaat. Het nieuwe kerkelĳk
centrum wordt vastgebouwd aan
de kerk aan de Brink. De huidige achterbouw, de consistorie,
wordt gesloopt. Op de plek van
De Rank komen 54 appartementen voor bewoners van woonzorgcentrum Het Liefferdinck.
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Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl

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

MERK

Voor een piëteitsvolle uitvaart...

0800 - 024 25 26

Bij overlijden:

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

(dag en nacht bereikbaar)

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

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

www.brouwertuk.nl
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Topic Crea|
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Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve teksten
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve offline media
Topic Creatieve Communicatie

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

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

woonplaats:
tel.nr.

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