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De veertigdagentijd is een 
tijd van inkeer, een tijd waar-
in 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. 

Ook vasten velen in 
deze tĳ d voor Pasen. Met vasten 
wil een mens zich in principe inni-
ger richten op datgene wat Jezus 
Christus voor ons gedaan heeft. 

Ogen op God gericht
Gelukkig hebben we vele liede-
ren in onze liederenschat die we 
in deze tĳ d van het jaar zingen. 
De derde zondag in deze peri-
ode van veertig dagen noemen 
we volgens een oude traditie in 
de kerk, Zondag Oculi. Oculi 
betekent ‘ogen’ en verwĳ st naar 
Psalm 25 vers 15, waar David 
zegt dat zĳ n ogen bestendig op 
de Here gericht zĳ n. 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 berĳ ming te zeggen: 
“d’ Ogen houdt mĳ n stil gemoed, 
opwaarts om op God te letten. 
Hĳ  die trouw is, zal mĳ n voet 
voeren uit der bozen netten.”

Teken van het kruis
Ik wil u meennemen naar een 
oud lied uit de kerk, een kruis-
lied. Het stamt al uit de zesde 
eeuw en het staat in het Lied-
boek 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 

in 609. In zĳ n dagen werd een 
splinter van het kruis gevonden, 
en dat was natuurlĳ k een bĳ -
zondere relikwie. Maar over de 
verering van deze splinter vind 
je in zĳ n gedicht 
niets terug. Deze 
dichter richt zĳ n 
ogen op het kruis 
en bezingt het 
wonder dat daar 
geschiedt: ‘Zing, 
mĳ n tong bezing 
het teken van de zege in de 
strĳ d. ‘t Vaandel dat de Heer ste-
ken is het kruis, waaraan Hĳ  lĳ dt. 
Hĳ  die ‘t daglicht aan doet bre-
ken heeft ten o� er zich gewĳ d.’

Een nieuwe levensboom
Door het eten van de verboden 
boom is de mensheid aan het 
sterven prĳ sgegeven, lezen we in 
Genesis 3. De dichter verbindt 

dit gegeven met 
het kruis van 
Christus, waar de 
boom van ken-
nis van goed en 
kwaad in verband 
gebracht wordt 
met de nieuwe 

boom, die leven zal brengen: 
‘Ziende hoe het menslĳ k leven, 
dat Hĳ  schoon geschapen had, 
aan de dood was prĳ sgegeven om 
de vrucht die Adam at, heeft God 

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

Jezus Christus in het 
centrum
In heel dit lied met zĳ n meesle-
pende melodie staat het heil van 
God in Jezus Christus centraal. 
Hĳ  is de goddelĳ ke 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 tĳ d.

Zingen in de veertigdagentijd
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Nog geen abonnee?

We kunnen 
er niets aan 
doen!
DOOR  DS. DICK WOLTERS, 

VOLLENHOVE

Heel de wereld is in de ban van 
het Corona-virus. Wat mĳ  in al dat 
nieuws opvalt, is de dubbele bood-
schap. 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 wil-
lekeurig andere griep. Gewoon een 
kwestie van goed je handen was-
sen 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 namelĳ k 
aan de grenzen van wat voor ons 
maakbaar en controleerbaar is. 
Met al onze kennis en vooruit-
gang zĳ n we niet in staat om een 
minuscuul klein virusje de baas 
te zĳ n. Complete landen worden 
ontwricht en we kunnen er niets 
aan doen!

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 ver-
zachten met onze woorden, zodat 
het minder erg lĳ kt. 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 
krĳ gen? En hoe luisteren we in 
deze lĳ denstĳ d naar de woorden 
van Jezus? ‘Ieder die zĳ n leven wil 
behouden, zal het verliezen; maar 
wie zĳ n leven verliest omwille van 
mĳ , zal het behouden.’

Commentaar

In de Pauluskerk vindt deze zondag 
een zangdienst plaats. De kerk-
gangers worden vocaal bĳ gestaan 
door christelĳ ke zanggroep Can-
tares Fides uit Appingedam. Dit 
koor wordt geleid door dirigent 
Jan Beukema, die ook de samen-
zang zal begeleiden op piano en 
orgel. Dominee Magda Hazeleger 
verzorgt een korte meditatie over 
het thema ‘Een stap tegelĳ k.’

De liveshows van Make Some 
Noise Kids zĳ n een beleve-
nis voor kinderen, maar zeker 
ook voor hun ouders. Vrolĳ ke 
optredens vol dans en energie. 
Welk kind kan dan nog stilzit-
ten? Bekende nummers als ‘Het 
allerleukste liedje’, ‘Een heel goed 
liedje is dit niet’ en ‘Zo happy’ 
komen voorbĳ . Kaarten: events-
forchrist.nl

Prof. dr. G.C. den Hertog spreekt 
over de Duitse theoloog Bon-
hoe� er, die op 9 april 1945 
terecht werd gesteld. Op dezelf-
de datum werd Wierden bevrĳ d. 
In de gevangenis hield Bonhoef-
fer zich bezig met de vraag hoe 
Duitsland na de oorlog verder 
zou moeten. De gedachten van 
Bonhoe� er vormen het thema 
van deze leerhuisavond.

Dominee H. van Dalen uit Nĳ -
verdal gaat voor in de regionale 
kerkdienst van SIEN, waaraan 
ook Bĳ bel- en Catecheseclub Nĳ -
verdal en de enthousiaste jonge-
rengroep ‘Just Him’ meewerken. 
Deze dienst is goed te volgen 
voor mensen met een verstande-
lĳ ke beperking. Er zullen bekende 
liederen klinken. Na a� oop staan 
ko�  e, thee en fris klaar. 

Zangdienst in Beilen 
met Cantares Fides

Concert Make Some 
Noise Kids

Lezing Bonhoe� er 
Wierden

Aangepaste SIEN-
dienst in Nijverdal

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

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

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

Zondag 15 maart, 19.00 uur (18.45 uur start samen-
zang), Beilen, Pauluskerk, Witte Valkenstraat 4

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

DE DERDE ZONDAG IN DE VEERTIG 
DAGENTIJD NOEMEN WE ZONDAG 
OCULI. OCULI BETEKENT ‘OGEN’ 
EN VERWIJST NAAR PSALM 25:15, 
WAAR DAVID ZEGT DAT ZIJN OGEN 

BESTENDIG OP DE HERE GERICHT ZIJN

DOOR DS. TAMMO 

OLDENHUIS, 

COEVORDEN
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Wie heeft er niet 
z’n buik van vol? Op vrĳ dag 31 
januari nam het Verenigd Konink-
rĳ k de� nitief afscheid van de 
Eurozone. Het zal u niet zĳ n 
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 verdrie-
tige 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 a� open. Nee 
dus. 51,9 % stemde voor vertrek. 
Cameron trad af. 
Verschillende oudere Britten 
leven nog steeds met het waan-
idee van een soort ‘splendid iso-
lation’ en van ‘Britannia rule the 

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. 

Die Britten zĳ n me dierbaar. Ik 
heb er 9 jaar gewoond, een paar 
jaar gestudeerd en gewerkt en 
voel me verbonden met mensen, 
taal en - met name de Angli-
caanse - kerk. Dit 
eilandenrĳ k met 
haar rĳ ke cultu-
rele en geestelĳ ke 
historie is ook 
de bakermat van 
de moderne zendingsbeweging. 
Het wordt nu geregeerd door 
een op macht beluste clown, die 
zich mede op basis van � agrante 
leugens in het centrum van de 
macht heeft weten te manoeu-
vreren. Brexit voelt als een 
echtscheiding; het onderlinge 
vertrouwen is geschaad. Wordt 
Engeland een vazalstaat van de 
Verenigde Staten, een soort 

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

Hoe nu verder in deze diep ver-
deelde en gepolariseerde natie? In 
tĳ den van crisis wordt regelmatig 
naar de kerk gekeken. De aarts-
bisschop van Canterbury Justin 
Welby laat regelmatig van zich 
horen. Dat is spitsroeden lopen, 
want de Anglicaanse Kerk is een 
staatskerk, er zitten bisschop-
pen in het Hogerhuis (House of 
Lords). In Westminster maakt 

men elkaar regel-
matig voor rotte 
vis uit. Meng je 
als bisschop niet 
in partĳ politiek, 
want je wordt 

ge� leerd, ook door de tabloids 
zoals The Sun van mediamagnaat 
Rupert Murdoch.   
Premier Johnson vond het maar 
volstrekte onzin (humbug) dat 
grof en opruiend taalgebruik 
een klimaat zou kunnen schep-
pen voor doodsbedreigingen 
aan het adres van politici. Welby 
was geschokt. “We zĳ n verslaafd 
geraakt aan agressief taalgebruik 

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 woor-
den gemakkelĳ k uit hun context 
worden getrokken en uitver-
groot. 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 persoonlĳ ke 
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 belangrĳ ke rol kan spe-
len: “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 let-
ten zĳ n je woorden.

De dichter geeft 
aan dat de Here, in 

al zĳ n handelen ten opzichte van 
ons, mensen, beseft wie wĳ  zĳ n. 
Hĳ  weet hoe wĳ  in elkaar zitten 
en hoe ons leven gevormd wordt.

Broos
Wĳ  zĳ n stof, als mensen zĳ n wĳ  
eindig en sterfelĳ k, vergankelĳ k, 
broos, kwetsbaar. Hĳ  die de mens 
gemaakt heeft, kent hem ten volle 
in zĳ n kwetsbaarheid. Vandaar 
zĳ n ontferming over ons mensen. 
Zoals een vader zĳ n armen slaat 
om zĳ n kwetsbaar kind.
Broos is de mens. De sterveling 
is als het gras dat snel verwelkt, 
zĳ n bloei is kort gelĳ k de veld-
bloem. Als de hete woestĳ nwind 
erover waait, is ze niet meer. Er 
blĳ ft niets over dat nog aan haar 
bestaan herinnert. Onze sterfe-
lĳ kheid bepaalt ons bĳ  het onder-
scheid tussen God en mens. Wĳ  
leven slechts op de adem van zĳ n 
stem.

Verwondering
De Prediker zegt: de mensen en 
de dieren tre� en 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 dodenrĳ k - u bent daar’. 
(Ps. 139:8) ‘God is trouw tot in 
eeuwigheid. Hĳ  laat het werk van 
Zĳ n handen niet los’. (Ps. 138:8).
In Psalm 8 wordt vol verwon-
dering gevraagd: ‘Wat is dan de 
sterveling, dat u aan hem denkt, 
het mensenkind dat u naar hem 

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 eindig-
heid licht de eeuwigheid op, licht 
God op. God is er. Ons menselĳ k 
bestaan wordt omvat door God, 
met al zĳ n positieve en negatieve 
kanten. Ook het kwaad, het nega-
tieve. Ook de gaten behoren bĳ  
de krakeling.

Waarom?
En vragen wĳ  ons af: waarom dat 
lĳ den? Zouden wĳ  het begrĳ pen, 
dan zouden wĳ  het kwaad aan-
vaarden en er niet langer tegen 
vechten. God wil 
dat we menselĳ k 
zĳ n, niet goddelĳ k, 
zegt het Britse 
parlementslid en 
opperrabbĳ n dr. 
Jonathan Sacks. 
We moeten pro-
testeren tegen het kwaad, opko-
men voor gerechtigheid, ons niet 
verzoenen met een wereld waarin 
onschuldige mensen lĳ den en 
slechte mensen het voor het zeg-
gen hebben.

Tegenstellingen
Uit Gods hand is de schepping, 
met lĳ den en dood. Vol tegen-
stellingen, leven en sterven, pĳ n 
en vreugde, blaren aan je voe-

ten en bloeiende narcissen in 
de tuin. Geloof in een God die 
deze wereld heeft geschapen 
is allerminst een uiting van het 
zwitserlevengevoel waarin alles 

van een leien 
dakje gaat. Eer-
der is het uiting 
van het besef  dat 
de dichter Wil-
lem Barnard als 
volgt verwoordt: 
‘Gods goedheid is 

te groot voor het geluk alleen, zĳ  
gaat in alle nood door heel het 
leven heen’ (Lied 650).

Jonathan Sacks (1948) is emeritus opperrabbĳ n van 

Groot-Brittannie, lid van het Britse Hogerhuis, en auteur 

van vele boeken waaronder ‘Een gebroken wereld heel 

maken’. In 2016 ontving hĳ  de prestigieuze Templeton-

prĳ s voor zĳ n levensbeschouwelĳ ke bĳ drage 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.

Brexit

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

UIT GODS HAND IS DE SCHEPPING, 
MET LIJDEN EN DOOD. VOL 

TEGENSTELLINGEN, LEVEN EN 
STERVEN, PIJN EN VREUGDE, BLAREN 

AAN JE VOETEN EN BLOEIENDE 
NARCISSEN IN DE TUIN.

polderpraat

Een krakeling
Drenthe

Vesper in ‘de Schoof ’ 
Daarlerveen
In Daarlerveen vindt deze zondag 
een bĳ zondere dienst plaats, een 
vesper. In de vesper nemen zowel 
stilte als muziek een belangrĳ ke 
plaats in. Een vesper is een eenvou-
dige dienst. Aanwezigen luisteren 
naar een psalm en een bĳ belgedeel-
te en vervolgens naar een korte 
overdenking. Daarbĳ  gaat het erom 
te ontdekken wat dit Bĳ belgedeelte 
oproept. Waar wordt men door 
aangesproken? Welke betekenis 
kan dit bepaalde woord krĳ gen 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 
blĳ f 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 
Dĳ kstra en de groep Impress 
leveren een mooie, muzikale 
bĳ drage. Uiteraard zĳ n alle 
onderdelen van de dienst in het 
Sallan’s ‘plat’. Iedereen is welkom, 
ook wie niet of weinig in de kerk 
komt. Na a� oop is er tĳ d ‘um 
e� ’n noa te proat’n’ onder het 
genot van ko�  e en thee. 

Zondag 22 maart, 19.00, Wĳ he, Nicolaaskerk, 
Kerkstraat 15

Nominaties Gastvrije 
kerk bekend
De tien meest gastvrĳ e kerken 
uit het oosten zĳ n bekend! 
Bĳ na 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 Overĳ ssel. Nu is het woord 
aan het publiek! Iedereen mag 
stemmen. Welke kerk kan 
zich vanaf donderdag 14 mei 
meest gastvrĳ e kerk van Oost-
Nederland’ noemen?

Een overzicht van de genomineerde kerken staat op 
www.gastvrĳ ekerk.nl. Hier kan men ook stemmen!

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

DOOR DS. KO HEKMAN, 

ASSEN

DOOR DS. 

GERHARD HEERINGA, 

SWIFTERBANT

HOE NU VERDER IN DEZE DIEP 
VERDEELDE EN GEPOLARISEERDE 

NATIE? IN TIJDEN VAN CRISIS WORDT 
REGELMATIG NAAR DE KERK GEKEKEN.
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 
16, 7854 PG Aalden tel. 0591-
371538
Kerkdienst 15 maart: GK 
10.00 ds. W. Hordĳ k-v/d Zwaag, 
Aalden . Biddag. Oppas: aanwe-
zig. Organist: Jouke Hordĳ k. 
Collecten: 1. KiA/40-dagentĳ d-
collecte. 2. Kerk.

BOVENSMILDE
Kerkdienst 15 maart: 10.00
ds. S. Kits. Organist: Nico Mei-
lof. Paaskaars aansteken:
Emma Koning. Collecten: 1. 
KerkinActie-40-dagentĳ d. 2. 
Pastoraat. Bĳ  de uitgang: ere-
dienst. Knd.: Stĳ ntje de Ruiter. 
Oppas: Indien nodig aanwezig.
Zuid-Soedan. Opstaan en 
opnieuw beginnen... In Zuid-
Soedan weten veel inwoners 
daar alles van. Ze doen niet 
anders. Een 20 jaar durende 
oorlog maakte dat veel mensen 
regelmatig alles kwĳ traakten 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. Sinds-
dien zĳ n 50.000 mensen omge-
komen. Duizenden mensen zĳ n 
weer op de vlucht geslagen in 
eigen land, vooral vrouwen en 
kinderen. Zĳ  leven jarenlang in 
vluchtelingenkampen. Het lĳ kt 
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 misluk-
ken, waterbronnen opdrogen en 
voedselprĳ zen stĳ gen, waar ze 
klimaatverandering aan den lĳ ve 
ondervinden. Ja, het is lastig, 
want de ramp in Zuid-Soedan is 
een menselĳ ke ramp: een com-
binatie van droogte, armoede 
en gewelddadige con� icten. 
Toch wil ik u vragen niet weg 
te kĳ ken, want je zult er maar 
geboren zĳ n. KerkinActie is 
door haar goede kerkelĳ ke con-
tacten in Zuid-Soedan goed in 
staat hulp te bieden, maar daar-
voor is uw bĳ drage 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. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 15 maart: GK 
10.00 ds. H. Kau� mann-Schaap. 
Organist: Jan Kamphuis. Knd.:
groep 1 t/m 8. Oppas: Linda 
Oldenhuis en Amber. Bloe-
mendienst: mw. H. Botma. 

Collecten: 1. Rudolph Stg. 2. 
Kerk. Deurcollecte: bloemen-
fonds.
Aleida Kramer 10.30 mw. M. 
v/d Linde.

EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 15 maart: 10.00
ds. K. van Staveren, Dedems-
vaart. O.v.d.: mw. B. Tuit en 
mw. R. Ro� el. Diakenen: mw. 
I. Boer en dhr. H. Buursema. 
Organist: Nelleke v/d Leest. 
Oppas: Rennie Ro� el. Beam-
team: Rianne. Gastdames:
mw. R. Heuving en mw. B. Bus-
scher. Autodienst: dhr. B. Bap-
tist: mw. Huizing en fam. Potze. 
Collecten: 1. KerkinActie. 2. 
Spaarcollecte. 3.     Kerk .

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boeke-
loo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 15 maart: 9.30
ds. H. Klaassens, Erica. Collec-
ten: 1. Pastoraat. 2. 40-dagen-
tĳ d, Zuid-Soedan. Bĳ  de uitgang: 
pastoraat. Oppas en knd.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 15 maart: 10.00
ds. B. Breunesse. Wĳ kdienst. 
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. Bloe-
mengroet: fam. J. Kamman. 
Autodienst: fam. W. Elders 
(581884). Na de dienst is er kof-
� edrinken in Pluspunt.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Vel-
zing-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 gebou-
wen. Welkomstcie.: G. Vel-
zing.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorder-
kerk, 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. Mul-
der. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Kerk. Bĳ  de uitgang: gebou-
wen. Oppas: Linda Pals. Knd.:
Alexandra Mensing. Kaars 
aansteken: Rien Pals. Bedie-
ning beamer: Peter Vermaas. 
Ontvangst: fam. Velzing. Bloe-
mendienst: mw. F. Rabbers. 
Autodienst: mw. F. Rabbers.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, 

dhr. A. Meĳ ering, Middenweg 78, 
7844 KX Veenoord, tel. 0591-
551346
Kerkdienst 15 maart: 10.00
dr. H. Nobel. Organist: mw. 
Willy Misker. Collecten: 1. Dia-
conie en Voorjaarszending. 2. 
Zuiderkerkgemeente. Uitgangs-
collecte: onderhoud gebouwen. 
Autodienst: mw. M. Meĳ er 
en mw. Jakobs: mw. G. Reuve-
kamp; mw. G. Horstman en mw. 
Groothuis: fam. F. Kuper. Lec-
tor: Tom van Sloten. O.v.d.:
Albert Meĳ ering. Bloemen:
fam. Vegter. Koster: B. Mis-
ker. Koffi  e: Jitske Wanders en 
Geesje Reuvekamp. Ontvangst 
en nieuwsbrief: Fre en Gini 
Kuper.
Samen verder bouwen wees-
huis/opvanghuis Fatou Gaye. 
In afgelopen november zĳ n 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 kon-
den. 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 mee-
genomen en nadat Tina ze had 
voorgedaan hoe het moest heb-
ben ze armbandjes en andere 
dingen gemaakt. Een feest om 
naar te kĳ ken. Natuurlĳ k 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 ver-
der 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 kinderte-
huis en ziekenhuis hebben geko-
zen. Zĳ  hoopt dat wĳ  dat in de 
toekomst ook blĳ ven doen. Wĳ  
zĳ n nl. de enige vaste sponsor 
die zĳ  heeft en er is nog zoveel 
te doen. De slaapzaal waar nu 50 
meiden slapen is natuurlĳ k veel 
te klein en het zou mooi zĳ n 
vooral voor de grotere meiden 
dat hun kamers gauw klaar zĳ n. 
Wĳ  zĳ n onder de indruk dat er 
mensen zĳ n als Fatou die zichzelf 
wegcĳ feren 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 Meĳ erink. Op 15 
maart kunt u schoolartikelen 
inzamelen zoals schriften, kleur-
potloden etc.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 15 maart: De 
Wĳ ngaard 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-dagentĳ d, weer 
uw giften in kunt doen voor 

mensen die het minder heb-
ben dan wĳ . Knd.: alle groepen. 
Autodienst: B. Schans en J. 
Kielema. Oppas: Evelien Vos. 
Bloemengroet: fam. H. Oving.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdienst 15 maart: 9.30
ds. F. Immink, Driebergen-
Rĳ ssenburg. 15.00 da. H. Paas, 
Nĳ verdal. Organisten: dhr. 
G. Diepeveen en dhr. R. Roe-
lofs. Knd.: Dianne Seigers (1, 
2) en Wilma Bosch (5, 6). Tnd.:
Wendy Mollink (7, 8). Oppas:
Rianne Reefhuis, Gerda Valk en 
Renske Immink. Collecten: dia-
conie en onderhoud. Bloemen 
bezorgen: Dieks en Truus Heu-
ver.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 15 maart: 
VDK 9.30 ds. J. Zondag. O.v.d.: 
Han van der Haar. Organist:
Jan Ferdinand Hooikammer. 
Lector: Rolien Menzo. Kos-
ter: Henk Zomer. De Fon-
tein 19.00 ds. K. van Staveren. 
O.v.d.: Henny Logtenberg. 
Organist: Freddy Bruins. Kos-
ter: Nico van Hattem. Collec-
ten: PKW. Bĳ  de uitgang: KiA-
noodhulp. 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 Dĳ k.
Zieken. Hospice Familie Assen-
huis, Baron van Dedemlaan 2, 
7701 HT Dedemsvaart: mw. B. 
Meĳ er-Stroomberg, De Tjalk 31.
Clara Feyoena Heem, Rheezer-
weg 73, 7771 TD Hardenberg: 
mw. G. Wolbink-Steen, Schutte-
vaer 67, afd.: De Esch, k. 9; dhr. 
J. Prins, Rozenheim 85, unit 1, 
k. 3; mw. Swankhuisen-Strĳ ker, 
Schuttevaer 76, De Esch 1; mw. 
Dekker-Michel, Stegerensallee 
26, De Baander, k. 30; mw. H. 
Nĳ man-Lubbers, Zwiersstr. 2, 
unit 3, k. 29; mw. G. Huizinga-
Boessenkool, Adelaarweg 9, afd. 
revalidatie, Unit 1, k. 9.
Universitair Medisch Centrum 
Groningen, Postbus 30.001, 
9700 RB Groningen: mw. Zomer, 
Steenbergerwĳ k 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 Huiskamer-
tour ZO (mw. Brigitta Scheideg-
ger, Schubertstr. 4); 20.00 uur 
Huiskamertour ZO (fam. Nie-
zink, Schubertstr. 19).
18 maart 19.30 uur: Wĳ kteam 
ZO3 (Marisstr. 15); 19.45 uur De 
Doorgang (De Fontein).
19 maart 14.00 uur: 55+-middag. 

Hermien Mulder is deze middag 
onze gastspreekster. In de bĳ bel 
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 wĳ k 
Zuidwest staat weer op het 
punt te beginnen. Het thema zal 
vriendschap zĳ n. 19, 23 maart 
en 15 april zĳ n de data. Opgeven 
kan bĳ  Ronald de Jonge, Peter 
Lindhout en Gerda Hofman.
Vacatures. In mei ontstaan een 
aantal vacatures voor ambts-
dragers. Speci� ek zoeken we 2 
ouderlingen taakgroep jongeren, 
1 ouderling pastoraat, 2 dia-
kenen, 1 scriba en 2 ouderling 
kerkrentmeesters. Daarnaast 
zĳ n er nog vacatures voor sec-
tieleiders, diaconaal medewer-
kers, taakgroepleden en contact-
personen. Wĳ  vragen u mee te 
denken over de invulling hiervan. 
U kunt namen aangeven bĳ  ker-
kenraadsleden en natuurlĳ k via 
de mail aan scriba.deantenne@
pkn-dedemsvaart.nl De kerken-
raad hoopt op een grote inbreng 
van namen van u als gemeente 
lid.
Taizéreis. Vanuit onze gemeen-
te 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 taize-
dedemsvaart@gmail.com
Doopcatechese. Dopen is het 
moment waarin wĳ  en onze kin-
deren 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 
rĳ kdom ook mee wilt geven. Op 
19 april is de volgende doop-
dienst. 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. Pren-
ger, De Mute 61, 7683XT Den 
Ham, tel. 0546-671747, gpren-
ger@caiway.nl
Kerkdiensten 15 maart: 
9.30 ds. K. Hazeleger, Ommen. 
O.v.d.: groep C. Knd.: peuters: 
Riëtte Bosch en Margot Klein-
nĳ enhuis; groep 1 t/m 8. Oppas:
zaal 6: Jannette Eshuis, Dorien 
Kleinjan en Ellenore Haakmees-
ter. Ko�  edrinken na de dienst. 
Koffi  eschenken: Nanda en 
Erik Schaap. Collecten: 1. Dia-
conie. 2. Alg. Kerkelĳ ke Arbeid. 
Deurcollecte: kerk. GK 19.00
ds. J. Borst, Sleen. Gez. dienst.
Stil Moment. 20 maart 19.30: 
Stil Moment in de HK. Collec-
te: Open Doors.
Overleden. 20-02-2020: Egbert-
ha Veurink-Schuldink, 24-07-
1953, 66 jaar, Leemkampweg 3, 
Hellendoorn.
Dankbetuiging. Via deze weg 
willen wĳ  u bedanken voor uw 
liefdevolle aandacht, zorg en 
medeleven bĳ  het ziek zĳ n en 
het overlĳ den van onze doch-
ter en zus. Jessica Laarman. Zĳ  
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woonde in Pĳ nacker en is begra-
ven in Den Ham. Uw gebeden, 
telefoontjes, kaarten, condole-
ances en troostende woorden 
hebben ons goed gedaan en 
voelen als een warme deken van 
Boven om ons heengeslagen. 
Een hartelĳ ke groet voor u allen, 
Jan en Janni, Michal, JanWillem, 
Wesselien en Johannes.
Dankbetuiging. Graag wil ik, 
mede namens de familie, ieder-
een bedanken die tĳ dens de 
korte periode van ziekte van 
Hilly Lindenhovius en na haar 
overlĳ den op 2 februari, van 
hun belangstelling blĳ k hebben 
gegeven d.m.v. een bezoekje, 
een telefoontje, een kaartje of 
anderszins. Het is heel � jn je te 
mogen realiseren dat zovelen 
met je meeleven. Hartelĳ k dank 
daarvoor. Jan Lindenhovius, fam. 
Van Dĳ k, 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
Wĳ k Centrum. Op 28 febr. 
overleed Albert Wesselink, op 
de leeftĳ d van 74 jaar, na ernsti-
ge ziekte. Wĳ  leven mee met zĳ n 
vrouw, kinderen, kleinkinderen 
en andere nabestaanden.
Op 2 maart overleed Jantina 
Everdina (Tiny) Brunink-Bosch, 
op de leeftĳ d van 84 jaar. Zĳ  was 
sinds 15 dec. 1993 weduwe van 
Gerrit Jan Brunink. Wĳ  leven 
mee met de kinderen, kleinkin-
deren en verdere nabestaanden.
Mw. A. Tĳ s-de Bruĳ n, K Door-
manlaan 20, is afgelopen week 
thuisgekomen.
Dhr. J. Weerts, Bramerstraat, 
is opgenomen in het ziekenhuis 
Hardenberg.
Wĳ k Baalder. Mw. Trĳ nie 
Oosterkamp-Kuiper, Baalde-
resch 6, verblĳ ft nog in het Clara 
Feĳ oenaheem, revalidatieafd. 5. 
We wensen haar en haar en haar 

man sterkte.
In de Isalakliniek in Zwolle is dhr. 
J. Zweers, Brinkberg 4 opgeno-
men.
Wĳ k Baalderveld. Uitnodi-
ging. 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 ochtendge-
bed met lied en muziek zal Gini 
ons vertellen over haar werk. 
We praten na bĳ  de ko�  e. Van 
harte welkom. 
Wĳ k Radewĳ k. In het zie-
kenhuis in Hardenberg is in de 
afgelopen week opgenomen mw. 
D. Waterink-Soer, Stobbenhaar-
weg, i.vm. longproblemen. Als 
u dit leest is zĳ  inmiddels weer 
thuis om verder te herstellen.
Collectes 40-dagentĳ d. In 
de 40-dagentĳ d zĳ n 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 zĳ n zĳ . De inza-
meling is vandaag voor het dia-
conale vakantiebureau. Anders 
gezegd voor ‘Vakantieweken 
met aandacht’ en speci� ek voor 
Mantelzorgers en partners met 
dementie en mensen met visu-
ele beperking. Ook kunt u uw 
bĳ drage 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-dagen-
tĳ d wordt u uitgedaagd om min-
der TV te kĳ ken en/of minder 
actief te zĳ n op social media. 
Elke keer dat u het voor elkaar 
krĳ gt kunt u een bedrag in het 
spaardoosje doen. Succes.
Paasontbĳ t in de Schakel.
Op paasmorgen bent u van harte 
uitgenodigd voor een gezamen-
lĳ k ontbĳ t in De Schakel. Vorig 
jaar was het een groot succes 
met 40 personen van jong tot 
oud. Er zal een heerlĳ k ontbĳ t 
voor u klaar gemaakt worden. 
We beginnen om 8.30 uur zodat 
we ruim op tĳ d klaar zĳ n voor 
de kerkdienst. Vanaf 8 maart zul-
len er intekenlĳ sten liggen in de 
Schakel. Ook kunt u zich opge-
ven via het mailadres: dineke.
eggengoor@gmail.com of bellen 
naar 0523-262925 (17.00/18.00 
uur).

‘Auto-maatje’. De diaconie 
centrum constateert dat er 
mensen in het centrum zĳ n die 
graag op zondag de eredienst 
willen bezoeken, maar daar om 
welke reden dan ook niet zelf-
standig toe in staat zĳ n. Graag 
wil de diaconie daarin bemid-
delen. Alleen met uw hulp is 
dat mogelĳ k, 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 
mogelĳ k wel iemand uit zĳ n of 
haar isolement. Mensen die niet 
in staat zĳ n 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-Benja-
mins, Troostenweg 1a, 7777 SN 
Schuinesloot. 09-03-1944
Alien Horsman Stationsstraat 
5/310 7772 CG Hardenberg 
22-01-1983
Mw. W.J. Veltink-Withaar Mei-
doornstraat 34 7775 BE Lutten 
13-03-1945
Dhr. G. Gerritsen Dedemsvaart-
seweg 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. don-
derdag 12 maart opgenomen in 
het ziekenhuis voor een behan-
deling. Als alles goed gaat mag ze 
de volgende dag weer naar huis.
Mw. J. Odink, Anerweg Zuid 73, 
op vrĳ dag 13 maart opgenomen 
wordt in het Radboud UMC te 
Nĳ megen. 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 van-
uit de Kruiskerk naar Greetje 
Leenders, Dedemsvaartseweg-
Noord 74. Vanuit De Kapel naar 
mw. A. Benjamins-Zaagman, De 
Delle in het CFH.
Rommelmarkt. Beste 
gemeenteleden, Hier een stukje 
over de jaarlĳ kse Rommel-
markt in Lutten. Op 18 april 
is het weer zover. De jaar-
lĳ kse Rommelmarkt van de 
Emmaü sgemeente 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 altĳ d naar het Jeugdwerk 
van de Emmaü sgemeente. 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. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 15 maart 9.30
ds. A. de Vries, Nĳ verdal. H.A. 
Beerzerveld 19.00 gez. dienst. 
O.v.d.: dhr. J. Hans. Diakenen:
H. de Lange en A. Maat. Col-
lecten: KiA, 40-dagentĳ d, kerk 
en gebouwen.
Meeleven. Er worden geen 
mensen met name genoemd, 
maar dat wil niet zeggen dat 
meeleven met elkaar niet op 
prĳ s gesteld wordt. Kaartje, 
appje, mailtje, bezoekje… kleine 
moeite… enorm veel waard!
Tekst. Op een avond vertelde 
een oude Cherokee-indiaan aan 
zĳ n kleinzoon over de strĳ d die 
zich binnenin mensen afspeelt. 
Hĳ  zei: ‘Mĳ n zoon, de strĳ d 
gaat tussen twee ‘wolven’ bin-
nen ieder van ons. De ene heet 
Kwaad. Het is woede, afgunst, 
jaloersheid, verdriet, hebzucht, 
arrogantie, zelfmedelĳ den, 
schuld, wrok, minderwaardig-
heid, leugen, valse trots, superi-
oriteit en ego. De andere heet 
Goed. Het is vreugde, vrede, 
liefde, hoop, sereniteit, nede-
righeid, vriendelĳ kheid, trouw, 
medeleven, grootmoedigheid, 
waarheid, compassie en geloof.’ 
De kleinzoon dacht er even over 
na en vroeg dan aan zĳ n grootva-

der: ‘Welke wolf wint?’ De oude 
Cherokee antwoordde eenvou-
dig: ‘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. Sĳ tsma-van Oeve-
ren, Kampen. Oppas: Chris-
tel 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 Lĳ densweek. De lĳ denstĳ d 
waarin we het lĳ den en ster-
ven van onze Heer Jezus Chris-
tus gedenken. Een tĳ d om stil 
te staan bĳ  wat Christus heeft 
geleden. Hĳ  is door de diepten 
van het lĳ den gegaan, zo diep 
dat wĳ  er ons geen voorstelling 
van kunnen maken. We leven in 
een wereld waar veel leed gele-
den wordt. Als we over grenzen 
heen kĳ ken naar alle oorlog en 
geweld wat onze huiskamers bin-
nenkomt door de media, worden 
we bepaald bĳ  het lĳ den wat er 
in de wereld gaande is. Maar dan 
nog kunnen we ons geen voor-
stelling maken van het lĳ den en 
sterven van Christus. De pĳ n 
die Hĳ  droeg en die Hĳ  moest 
doorstaan was om redding te 
brengen in een wereld van pĳ n 
en verdriet, een wereld waar 
we in leven en waarin veel lĳ den 
is. Toch kunnen we dat nog wel 
enigszins begrĳ pen. Maar dat Hĳ  
dit alles heeft doorstaan om ons 
te bevrĳ den van onze zonden 
dat is maar moeilĳ k te door-
gronden. Dat komt op geloven 
aan. Laten we dan maar in geloof 
de lĳ denstĳ d doorlopen om 
straks over het graf heen naar 
boven te kĳ ken, naar een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, zon-
der pĳ n en ziekte, zonder oorlog 
en geweld.
Hartelĳ ke groeten en dat het 
een goede week voor iedereen 
mag worden.

Vervolg van pagina 3

berichten uit de gemeente

“Misschien is het soms geen 
slecht idee om, simpelweg, iets 

minder hard te gaan”

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

Joshua vertelt 
graag over zĳ n 

leven als christen en zĳ n grote 
liefde Hanna, zonder de ups en 
downs die er ook waren over te 
slaan. 

Wilsum
Als jongste in het gezin Agteres 
groeit Joshua op in het Overĳ s-
selse Wilsum. Een klein dorp 
waar de familie niet bepaald 
doorsnee was. “Ik heb twee zus-
sen en twee broers. Mĳ n moeder 
is Indonesisch. Daardoor vielen 
we al op, maar ook doordat mĳ n 
broers en ik aardig konden voet-
ballen”, grĳ nst hĳ . “We woonden 
in een omgebouwde boerderĳ  
met een grote loods, die mĳ n 
vader gebruikte als opslagruim-
te voor zĳ n bedrĳ f. Mĳ n twee 
broers en ik speelden daar veel. 
We zĳ n erg actief en oefenden 
er allerlei sporten zoals voetbal-
len of BMX-en. Omdat ik nogal 
competitief ben ingesteld, wilde 
ik nooit onderdoen voor mĳ n 
broers. Ik ging net zo lang door 
totdat ik het ook kon.” 

Muzikaal
Muzikaliteit zit ook in de fami-
lie. Joshua’s moeder was een 
van de zangeressen van de Bur-
ning Candles, een koor dat van 
1966 tot 2001 een belangrĳ ke 
rol speelde in de ontwikkeling 
van de Nederlandse gospelmu-
ziek. Oprichter Dolf Vorsterman 
van Oĳ en 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.”

Populair
Na de plaatselĳ ke basisschool 
bezocht Joshua het Ichtuscollege, 
eerst in Ĳ sselmuiden, later in 
Kampen. Door zĳ n voetbalskills 
was hĳ  een populaire jongen. 
“Het freestyle voetbal gaf me 
status op school”, 
vertelt Joshua 
met gepaste 
bescheidenheid. 
“Jongens vonden 
me cool en meis-
jes interessant. 
Het maakte me wel trots.”  Een 
logische vervolgstap was de stu-
die Sport en Bewegen. Inmiddels 

“Voetbal is een prachtig middel 
om in gesprek te raken”
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Het belooft een 
goed appeljaar te 

worden. Hoe ik dat weet? Sim-
pel, omdat op de dag dat ik deze 
woorden aan het papier toe-
vertrouw de zon schĳ nt. Niet 
zomaar een dag: het is Aswoens-
dag 26 februari 2020. En een 
doorwrochte weerspreuk luidt: 
‘Schĳ nt op Aswoensdag de zon, 
dan wordt het een goed appel-
jaar.’ Het is maar dat u het weet. 
Vanzelfsprekend krĳ gt u deze 
woorden veel later onder ogen, 
maar gelooft u me maar, momen-
teel schĳ nt hier de zon!

Nu zal dit stukje door overwe-
gend protestants opgevoede 
gelovigen gelezen worden. En 
protestanten hebben niet zoveel 
met Aswoensdag. Er zĳ n geen 
speciale kerkdiensten zoals bĳ  
onze rooms-katholieke broeders 
en zusters, waarbĳ  de deelnemers 
aan die vieringen een kruisje van 
as op hun voorhoofd krĳ gen gete-
kend. 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 menselĳ ke gebrekkig-
heid en sterfelĳ kheid. Maar... as 
is ook een teken van reiniging en 
nieuw leven.

Aswoensdag luidt tevens een 
periode in van 40 dagen vasten 
(een herinnering aan het Bĳ bel-
verhaal waarin Jezus veertig dagen 
in de woestĳ n zou hebben door-
gebracht zonder eten en drinken). 
Dat van oudsher katholieke ritu-
eel van het vasten wordt in pro-
testantse kringen meer en meer 
omarmd. Veertig dagen in sober-
heid doorbrengen. Oorspron-
kelĳ k vooral gericht op sobere 
maaltĳ den en het glas wĳ n dat 
daarbĳ  hoort en dat veertig dagen 
niet genuttigd wordt. Later is het 
breder getrokken, bĳ voorbeeld: 
geen nieuwe kleren kopen, het 
mobieltje overdag laten liggen of 
de sociale media een poos vaar-
wel zeggen.
Het zĳ n mooie gebaren, om gedu-
rende een langere tĳ d stil te staan 
bĳ  de vergankelĳ kheid van het 
bestaan, bĳ  de vanzelfsprekende 
luxe die helemaal niet zo vanzelf 
spreekt in een wereld waar hon-
ger 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 tĳ den werd er met as 
gewassen vanwege de reinigende 
kracht. Maar ook het afbranden 
van een stoppelveld in de winter 
maakte de grond weer vrucht-
baar en gereed om het voorjaar 
te ontvangen. Dwars door al het 
dodelĳ ke heen krĳ gt het nieuwe 
leven, ondanks alle weerbarstig-
heid, toch weer een nieuwe kans.
Als die gedachte geen mooie aan-
loop naar Pasen is!

Onthouding
DOOR DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN

Joshua vertelt 
graag over zĳ n 

leven als christen en zĳ n grote 
liefde Hanna, zonder de ups en 
downs die er ook waren over te 
slaan. 

Wilsum
Als jongste in het gezin Agteres 
groeit Joshua op in het Overĳ s-
selse Wilsum. Een klein dorp 
waar de familie niet bepaald 
doorsnee was. “Ik heb twee zus-
sen en twee broers. Mĳ n moeder 
is Indonesisch. Daardoor vielen 
we al op, maar ook doordat mĳ n 
broers en ik aardig konden voet-
ballen”, grĳ nst hĳ . “We woonden 
in een omgebouwde boerderĳ  
met een grote loods, die mĳ n 
vader gebruikte als opslagruim-
te voor zĳ n bedrĳ f. Mĳ n twee 
broers en ik speelden daar veel. 
We zĳ n erg actief en oefenden 
er allerlei sporten zoals voetbal-
len of BMX-en. Omdat ik nogal 
competitief ben ingesteld, wilde 
ik nooit onderdoen voor mĳ n 
broers. Ik ging net zo lang door 
totdat ik het ook kon.” 

Muzikaal
Muzikaliteit zit ook in de fami-
lie. Joshua’s moeder was een 
van de zangeressen van de Bur-
ning Candles, een koor dat van 
1966 tot 2001 een belangrĳ ke 
rol speelde in de ontwikkeling 
van de Nederlandse gospelmu-
ziek. Oprichter Dolf Vorsterman 
van Oĳ en 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.”

Populair
Na de plaatselĳ ke basisschool 
bezocht Joshua het Ichtuscollege, 
eerst in Ĳ sselmuiden, later in 
Kampen. Door zĳ n voetbalskills 
was hĳ  een populaire jongen. 
“Het freestyle voetbal gaf me 
status op school”, 
vertelt Joshua 
met gepaste 
bescheidenheid. 
“Jongens vonden 
me cool en meis-
jes interessant. 
Het maakte me wel trots.”  Een 
logische vervolgstap was de stu-
die Sport en Bewegen. Inmiddels 

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

Ondernemen
“Vanaf mĳ n 18e kreeg ik meer 
interesse in het ondernemen. 
Het past ook bĳ  mĳ n karakter, 

ik ben een beetje 
rebels. Heb veel 
lef en denk in 
mogelĳ kheden. 
Met charme 
maak ik denk ik 
veel goed, bĳ -

voorbeeld als ik ergens te laat 
kom”, lacht Joshua. “Toen ik 
19 jaar was, ben ik gestart met 

het bedrĳ f ‘Freestyler Josh’. Zo 
kwam ik onder andere in aan-
raking met Panna Knockout, 
een bedrĳ f dat mĳ  inhuurde als 
entertainer. Alles ging goed. Ik 
deed veel ervaring op en bouwde 
een groot netwerk op. Mĳ n ver-
trouwen in God en mensen was 
groot. Ik uit mĳ n geloof door 
mĳ n houding: open en eerlĳ k. 
Ik wil mezelf graag in de spiegel 
kunnen aankĳ ken. In kerken doe 
ik ook shows. Bĳ  die gelegenhe-
den vertel ik de kinderen of jon-
geren over mĳ n geloof en daarna 
gaan we lekker aan de slag met 
de bal.”

Project Azië
Joshua rondde zĳ n studie succes-
vol af en trad overal in het land 
op. Tĳ dens een show in Amers-

foort sprak hĳ  een oude beken-
de. “Hĳ  had contacten in Indo-
nesië, het land van mĳ n moeder. 
Mĳ n interesse was gewekt en 
het idee voor een project in 
Indonesië was geboren: ik wilde 
mĳ n talent gebruiken om min-
derbedeelden een leuke tĳ d te 
bezorgen, door lekker met voet-
bal bezig te zĳ n. Ruim een jaar na 
die afspraak in Amersfoort vloog 
ik naar Azië waar ik uiteindelĳ k 
bĳ na een jaar ben geweest. Via 
via kwam ik met allerlei men-
sen in contact. Ik bezocht naast 
Indonesië ook Singapore, Thai-
land en Australië. Het mooie van 
sport is, dat het verbindt. Voet-
bal is een prachtig middel om in 
contact te komen met mensen 

“Voetbal is een prachtig middel 
om in gesprek te raken”

Je talenten heb je van God 
gekregen, die mag je gebrui-
ken. Dat is het motto van Jos-
hua 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 opge-
richt: Entertainmens. 

“Op school vonden jongens me cool en meisjes interessant.”

DOOR ELLEN TER AVEST, 

WIERDEN

BĲ ZONDERE THEMADIENST?
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IK UIT MIJN GELOOF 
DOOR MIJN HOUDING:

OPEN EN EERLIJK. 
IK WIL MEZELF GRAAG IN 

DE SPIEGEL KUNNEN AANKIJKEN.
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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 verwe-
zenlĳ ken.

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 oorlogs-
trauma’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 blĳ kt uit haar ini-
tiatief om in de gemeente aan de 
slag te gaan met rouwverwerking 
en uit haar werk als contact-
clown. Hierin maakt zĳ  op een 
bĳ zondere manier contact met 
ouderen met dementie.

Maandag 16 maart
EO | NPO2 | 20.25
Hoe is het om blind te zĳ n in 
Amsterdam
Het blinde echtpaar Marianne en 
Ronald Polderman woont al veer-
tig 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 dagelĳ kse calami-
teiten.

Woensdag 18 maart
NTR|NPO2|22.20
Andere Tĳ den
Oud-Doe Maar zanger Ernst Jansz 
in deze uitzending van Andere Tĳ -
den: “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 tĳ d waar steeds meer 
mensen burn-out raken, gaan we 
vaker op zoek naar rust en bezin-
ning. Tjetske Volkerink, pionier 
vanuit de Protestantse Kerk, 
startte 5 jaar geleden met het 
Christelĳ k Spiritueel Centrum in 
Hilversum.

Vrĳ dag 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.

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

Boerka en vrĳ heid
Volkskrant Magazine inter-
viewt EO-presentator Kefah Allush. 
Hĳ  groeide op in een islamitisch 
gezin. Waar eindigt de vrĳ heid van 
de een en begint de onvrĳ heid van 
de ander?

“Ik weet niet of we ons altĳ d 
bewust zĳ n van hoe bĳ zonder 
het leven in Nederland is, met 
alle vrĳ heden.” Op doceertoon: 
“Ik ben voor het beschermen van 
tradities die staan voor wie we 
zĳ n 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 tegenwoor-
dig. Ik niet. Ik vind echt alles inge-
wikkeld. Als hier grote groepen 
vluchtelingen naartoe komen zegt 

de één: ze moeten wegblĳ ven, 
want zulke horden moslims kun-
nen alleen maar problemen ople-
veren. De ander zegt: mensen 
in nood moet je altĳ d 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 tegelĳ kertĳ d denk ik: ik wil 
morgen, in een roze tutu, met 
gele kaplaarzen en een kroontje 
op mĳ n hoofd langs de grach-
ten 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 fundamen-
teel andere opvattingen dan wĳ . 
Hoe gaan we daarmee om? Ik wil 
niet dat we dat hier fundamen-
teel 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 mensonvriendelĳ k vind?” 
Na nog wat hardop getwĳ fel: 
“Als ik met het pistool op mĳ n 
voorhoofd gedwongen word een 
standpunt in te nemen zeg ik: dan 
maar niet, die boerka.”

Persvrĳ heid staat onder druk
De internationale journalistiek 
staat fl ink onder druk nu meer lei-
ders met een autocratische inslag 
opstaan die weinig van persvrĳ heid 
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 zĳ n aan deze ontwikkeling 
niet vreemd. Het is een bedrei-

ging van de open samenleving die 
wĳ  in het Westen koesteren. De 
jaarlĳ kse World Press Freedom 
Index geeft duidelĳ k een toe-
name weer van repressie en de 
beteugeling van het vrĳ e woord 
wereldwĳ d. Alarmerend is het als 
de persvrĳ heid wordt gekneveld in 
landen die tot nu toe tot de geves-
tigde democratieën werden gere-
kend. Maandag 3 februari trachtte 
een adviseur van Boris Johnson 
een aantal politieke journalisten 
te weren van een o�  ciële brie� ng 
van de regering in Downing Street 
10. Het onderwerp van de brie� ng 
was een toekomstig handelsver-
drag van het Verenigd Koninkrĳ k 
met de EU, post-Brexit. Toen de 
adviseur de journalisten van onder 
meer The Daily Mirror, The Huf-
� ngton Post en The Independent 
beval het pand te verlaten, ver-
trokken de andere journalisten, 
uit solidariteit met hun collega’s. 
Waarom juist de geselecteerde 
journalisten de toegang tot de 
(normale) brie� ng werd ontzegd, 
is niet duidelĳ k. The Guardian 
wĳ st erop dat ‘de tactieken van 
Downing Street 10 een echo vor-
men van die van Donald Trump 
in de VS’, van wie bekend is dat 
hĳ  journalisten graag uitsluit door 
direct contact te leggen met zĳ n 
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 confron-
tatie met de regering, sinds John-
son aankondigde dat hĳ  de subsidie 
aan de Britse publieke omroep wil 
stopzetten. De kwade genius ach-
ter Johnsons opkomende vete met 
de pers lĳ kt Dominic Cummings 
te zĳ n, de controversiële adviseur 
van de premier, die de BBC eerder 
omschreef als een ‘dodelĳ ke vĳ and’ 
van de Tories.

Wĳ  begrĳ pen onszelf niet
De historicus James Kennedy komt 
in het Nederlands Dagblad tot 
de conclusie dat de beweegredenen 
van de mens een mysterie blĳ ven, 
ook na bestudering van de geschie-
denis. Dat brengt de interviewer tot 

de conclusie: ‘Dus toekomst, verle-
den en wĳ zelf, vormen een mysterie; 
we verkeren in niet-weten, terwĳ l 
we doen alsof dat niet zo is.’

“Zeker, onze samenleving gaat uit 
van eenduidige rationaliteit van 
mensen - we hebben dat afgespro-
ken, alsof dat de enige werkelĳ k-
heid is die ertoe doet. Bureau-
cratieën hanteren een bepaald 
mensbeeld, waarbĳ  mensen zich 
volgens rationale regels moeten 
gedragen. Studenten worden 
geacht op basis van rationele afwe-
gingen hun studiekeuze te maken; 
politici zouden op rationele gron-
den besluiten nemen. Dat soort 
aannames is wellicht onvermĳ de-
lĳ k, maar het gevaar is dat we het 
rationele overschatten. We omar-
men het weten, terwĳ l het niet-
weten 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 zĳ n. Het helpt 
ook het bestaan te relativeren. 
Ons leven is belangrĳ k, zeker, 
maar je moet er niet te veel 
gewicht aan geven. De theoloog 
Harry Kuitert zei: ‘Alles is poli-
tiek, maar politiek is niet alles.’ 
Met ons leven is het net zo: als 
het aardse bestaan alles zou zĳ n, 
wordt het leven een keurslĳ f en te 
zwaar. Dankzĳ  het geloof reiken 
mĳ n vooruitzichten verder dan dit 
lichaam dat straks door wormen 
wordt geconsumeerd. lk blĳ f gelo-
ven in een goede toekomst.”

-
-

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

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 Neder-
land zal wel weer zo’n beetje 
op peil zijn. Door de hoge 

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.

DOOR DS. TAMMO OLDENHUIS, 

COEVORDEN

Enkele geraniums hebben de 
winter overleefd en beginnen al 
weer tot leven te komen. Ook de 
vogels zĳ n van slag, het is hier in 
mĳ n tuin een gevederd racen om 
huisvesting. Ik moet nog meer 
nestkastjes ophangen. Iedereen 
wil nu eenmaal graag onderdak. 

In de kerk zĳ n we weer onder-
weg naar Pasen. Ik vind dat altĳ d 
een indrukwekkende tĳ d. Nee 
vasten doe ik niet, ik drink en 
eet met mate. Een beetje probe-
ren 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. Mĳ n moe-
der had hem in de uitverkoop in 

januari gekocht voor een zacht 
prĳ sje, maar tot Pasen bleef hĳ  
in de mottenballen. Ik was toen 
twaalf jaar en had nog nooit een 
nieuwe jas gehad, ik liep altĳ d in 
de kleren die mĳ n grote broers 
ook al aan hadden gehad. Kun je 
nagaan hoe een 
mens vandaag 
verwend wordt, 
want als mĳ n 
vrouw zegt dat 
mĳ n oude jas ook 
wel eens vervan-
gen mag worden dan protesteer 
ik. Die ouwe jas zit zo lekker, 
net zoals dat pak voor zondags. 
Nou ja, vooruit dan maar, uitein-
delĳ k zwicht ik en hĳ s mĳ  in wat 
nieuws en buig onder de huise-
lĳ ke heerschappĳ . Per slot van 
rekening kun je ook niet als een 
schooier op pad. 

Ik ben door de jaren heen nogal 
gehecht geraakt aan het oude. Ik 
kan niet goed oude spullen weg-
gooien en vind voor heel veel 
zaken nog wel een plekje op de 
inmiddels uitpuilende zolder. Nu 
kregen we er laatst een pro-

bleem bĳ  en dat was de auto. Die 
was aan vervanging toe. Volgens 
mĳ  kon het nog best, maar mĳ n 
vrouw die de geldbuidel beheert, 
moest steeds vaker met hem 
naar de autodokter. Bovendien, 
zo was haar slotcommentaar, 

is hĳ  mĳ  veel te 
laag voor in en 
uitstappen en 
we worden er 
niet jonger op. 
Uiteindelĳ k ben 
ik gezwicht, dat 

oude vertrouwde karretje moest 
weg. Hĳ  zat me zo lekker, net als 
die ouwe jas. Nooit heeft hĳ  mĳ  
in de steek gelaten en nu heb ik 
hem ingeruild voor een appel en 
een ei. Inmiddels hebben we dus 
een ander exemplaar van enkele 
jaren oud. Je moet bĳ na de stoof 
erbĳ  hebben om er in te komen 
maar dat is beter voor de heupen 
en de knieën volgens de geleer-
den. En zuinig dat hĳ  is, de tank 
loopt bĳ na over zou je denken. 
Het is nog even wennen met die 
nieuwe jas, maar het zal wel goed 
komen denk ik zo. Ik ga gewoon 
gas geven, met mate trouwens.

Een nieuwe jas

bij de achterdeur 

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.
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en in gesprek te raken met de 
ander, van welke afkomst, cul-
tuur of geloof dan ook.”

Harde leerschool
Niet lang daarna werd Joshua 
benaderd om samen met ande-
ren in Nederland een voetbal-
school 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 � nanci-
ele gevolgen. “Mĳ n vertrouwen 
in mensen liep een � inke deuk 
op. Achteraf gezien ben ik naïef 
geweest. Uiteindelĳ k 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  openhar-
tig. “Ik heb die oplichter kunnen 
vergeven, al was dit een lang 
proces, maar voor mĳ  wel erg 
belangrĳ k. Als Freestyler Josh 
was ik weer heel actief en dat 
ging gelukkig goed. Ik werkte 
hard, ook om m’n schulden zo 
snel mogelĳ k 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 

weer een tweede bedrĳ f met de 
naam ‘Entertainmens’. “Ik heb 
door de jaren heen veel contac-
ten op gedaan in de entertain-
mentwereld. Met veel entertai-
ners had ik al de afspraak dat we 
elkaar zouden aanbevelen. Dit 
wilde ik graag o�  cieel doen via 
een website en zo werd enter-
tainmens.nl geboren. Ik ben nu 

meer de verbinder, de tussenper-
soon. Dat vind ik ook erg leuk 
om te doen.” 

Trouwen
Om te vieren dat hĳ  de negatieve 
periode achter zich heeft gela-
ten, trouwde hĳ  op 31 januari 
van dit jaar met zĳ n 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 

gebed van de week

Gebed om 
onderscheidingsvermogen

Bekende namen bij 
zangavond Smilde
Het bekende koor ‘Ensemble 
Magni� cat’ uit Emmen treedt 
op tĳ dens deze editie van 
‘Zingend naar de zondag’. 
Daniël Rouwkema is dirigent 
van dit koor - ook bekend van 
‘Nederland Zingt’ - én heeft zĳ n 
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 Magni� cat. 
Dominee Gerrold Olde zal de 
korte meditatie voor zĳ n rekening 
nemen, die zal gaan over ‘Liefde, 
onvoorwaardelĳ k en waar,’ naar 
aanleiding van 1 Korinthe 13.

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

De andere kant van 
Hengelo’s bevrijding
De heer Wybo Miedema is door 
de KBO-PCOB uitgenodigd om 
te vertellen over de bevrĳ ding 
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, mo� enmeiden, 
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 bevrĳ ding van 
Hengelo. Welkom, ko�  e en thee 
staan klaar!

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

Oratorium Cantate 
Deo in Den Ham
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 zĳ n kerkmuziek. 
Naast de stemmen van de 
ongeveer 70 koorleden, kan het 
publiek luisteren naar de solozang 
van sopraan Claudia Wĳ ers en 
bariton  Hans Scholing. Organist 
Henk Linker en de 17 musici van 
het Van Wassenaer Consort 
zullen allen, onder leiding van 
dirigent Jan van Dĳ k, bĳ dragen 
aan een geslaagde avond. Kaarten 
zĳ n te koop bĳ  The Read Shop in 
Den Ham, Bruna in Vroomshoop, 
Dagwinkel Maneschĳ n in Daarle 
óf aan de zaal.

Zaterdag 21 maart, 20.00 uur, Den Ham, hervormde 
kerk, Brink 4, € 10

Vervolg van pagina 5

“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.”

Heer, geef ons de kracht om de dingen te aanvaarden 

die onvermĳ delĳ k zĳ n.

Geef ons de moed om de dingen te veranderen 

die veranderd moeten worden.

En geef ons boven alles de wĳ sheid 

om die twee van elkaar te onderscheiden.

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)

Gezinnen die het zelf niet kunnen 
betalen, maken kans op een gratis 
verblĳ f op een RCN-vakantiepark. 
Afhankelĳ k van de beschikbaar-
heid kunnen deze gezinnen een 
vakantie vieren in een bungalow, 
mobil-home of safaritent. Het 
gaat om gezinnen met jonge en/
of schoolgaande kinderen, maxi-
maal 6 personen, die leven op bĳ -
standsniveau. Wie een gezin kent 
dat in aanmerking komt en blĳ  
zou zĳ n met zo’n vakantie, kan dit 
doorgeven aan de diaconie van de 

eigen kerk. Iedere diaconie mag 
één gezin aandragen. De aanmel-
dingsperiode 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 jaarlĳ ks mogelĳ k 
gemaakt door het Vakantiebureau, 
Kerk in Actie en RCN. Meer info: 
www.hetvakantiebureau.nl.

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

Gratis vakantie voor 
arme gezinnen
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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

Vrĳ dag 20 maart
Prediker 8:1-9 

Zaterdag 21 maart
Prediker 8:10-17

Hoeveel deuren we ook achter 
ons dicht doen, er blĳ ft altĳ d een 
voor ons open. 
Rikkert Zuiderveld
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Aalden 10.00 da. W. Hordĳ k
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. 
Kau� mann
Diever GK 10.00 ds. K. v/d 
Sloot 19.00 ds. B. van Werven. 
Jeugdd.
Drĳ ber GK 10.00 ds. H. Scho-
ling
Dwingeloo 10.00 ds. H. van 
Veldhuizen
Een 9.30 ds. E. Kronemeĳ er
Elim HK 10.00 da. E. Wisse-
link
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 ds. D. van Stave-
ren
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. 
Brandor�  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. Hoo-
gesteger
Klazienaveen EH 9.30 dhr. F. 
Sprenger
Kloosterveen De Ontmoe-
ting 10.00 da. E. Struikmans
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. 
J. v/d Wilden
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J. 
Veldhuĳ zen 15.00 ds. G. Kop-
pelman
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. 
Meĳ les 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. Kroone-
man
Valthermond HS 10.00 ds. A. 
Hekman
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. 
M. Zĳ lstra 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

Zondag 15 maart 2020

Kraggenburg 10.00 da. I. Ter-
louw
Marknesse 9.30 ds. J. Bredem-
hof
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. Kele-
man
Zeewolde 10.00 ds. E. 
Gruteke

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 Euge-
ria 10.15 da. J. Vedders ZGT 
10.30 dhr. S. Visser
Beerzerveld 10.00 ds. K. 
Borsje. H.A. 19.00 dhr. A. 
Lowĳ s. 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. Meĳ er
Dĳ khuis 10.00 ds. E. van Hou-
welingen
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. 
Droogendĳ k
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 Goeĳ en
Enschede OK 10.00 ds. E. 
Sonneveld 19.00 Zing in Lon-
neker 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. Peĳ nenborg
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 
19.00 ds. R. Perk
Genemuiden GK 9.30 ds. I. 
Postma 19.00 ds. Nĳ land GrK 

9.30 ds. W. Hulsman. Voorber. 
H.A. 19.00 ds. G. Vlĳ m. Sing-
in 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 Ben-
them Radewĳ k 10.00 ds. J. 
Dĳ kstra 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 
Sandĳ k 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. Zĳ l
Mariënberg SK 9.30 ds. A. de 
Vries. H.A.
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. 
L. Hoekstra 19.15 ds. M. Deve-
ling 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. Jels-
ma. H.A. HK 10.00 ds. W. van 
Boeĳ en 19.00 ds. W. den Bra-
ber
Rĳ ssen GK 9.00 en 11.00 ds. 
G. Zĳ l 19.00 ds. D. Juĳ n
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. Toren-
beek
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. 
Oosterhof
Vroomshoop Het Anker 
9.30 eds. F. Schipper 19.00 ds. 
J. Droogendĳ k
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. Voor-
ber. H.A. 15.00 ds. J. Post
Wĳ he NK 10.00 da. M. Veen-
stra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d 
Dool
Wilsum 9.30 ds. K. Snĳ der 
14.30 ds. E. v/d Veen
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wĳ k 19.00 ds. F. Pierik
Witharen 10.00 ds. J. Baart. 
H.A.
Ĳ sselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 da. H. de Kok
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. 
v/d Spek HK 19.00 ds. I. Post-
ma
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygen-
raam 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

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

Drenthe

Flevoland

Overijssel

Wij lezen vandaag

Even doordenken

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

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

Hoofdredacteur dr. J.D.Th. Wassenaar, Dorps-
straat 43, 7447 CM Hellendoorn, 0548 - 655635, 
e-mail: hoofdredactie@gezamenlĳ kzondagsblad.nl
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Dit verschĳ nsel ‘het zweten 
van bloed’ wordt in de medi-
sche wetenschap ‘hematidro-
sis’ genoemd. Het komt niet 
vaak voor, maar kan optreden 
bĳ  extreme stress. Als iemand 
onder zware psychische druk 
staat, en weet dat zĳ n dood 
nadert, kunnen in de haarvaten 
in de zweetklieren kleine bloe-
dinkjes plaatsvinden. Op deze 
wĳ ze komt het zweet eruit, ver-
mengd met bloed.

Intense gebedsstrĳ d
De Here Jezus zweette bloed-
druppels. Hĳ  wist hoeveel Hĳ  
de komende uren zou moe-
ten lĳ den. Johannes 18:4 zegt 
dat ‘Jezus alles wist wat er 
over Hem komen zou’. Wĳ  
lezen dat de Here Jezus werd 
overvallen door doodsangst. 
Tĳ dens deze intense gebeds-
strĳ d was het hoofdpunt in 
zĳ n gebed: ‘Vader, als U het 
wilt, neem dan deze beker 
van Mĳ  weg; maar laat 
niet mĳ n wil, maar Uw wil 
geschieden.’ Op welke 
beker doelt Hĳ ?

Vier bekers wĳ n
Een aantal uren gele-
den had de Here Jezus 
de Paasmaaltĳ d met 
zĳ n twaalf discipelen 
gehouden. Wĳ  weten 
dat de Joden tĳ dens 
de Paasmaaltĳ d in 
totaal vier bekers 
wĳ n (of druiven-
sap: vrucht van de 
wĳ nstok) drinken. 
Deze vier bekers 

Welke beker dronk Jezus?

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Eindhoven (wĳ kgemeente 
Eindhoven-Zuid), ds. T. Huisman 
te Maarland (herv.), die dit 
beroep heeft aangenomen
te Woerden (herv. 
wĳ kgemeente Noord en West), 
ds. J.W. Stam te Barendrecht 
(herv., Dorpskerk)
te Onstwedde (herv.), ds. G.H. 
Vlĳ m te Nieuwer ter Aa (herv.)
te Nieuwland, ds. M.E. 
Vroonland te Huizum-Oost, die 
dit beroep heeft aangenomen

Aangenomen
naar Nunspeet (herv., wĳ k 
Kapel-Hulshorst), proponent G. 
de Kok te Groningen

Bedankt
voor Sliedrecht (herv. wĳ k 4), 
ds. W.J. Dekker te Amersfoort 
(Joriskerk)
voor Ter Aar (herv.), ds. J. 
Scheele-Goedhart wonend te 
Amsterdam

GEREF. KERKEN (VRĲ G.)
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 Ĳ ssel-
West, ds. W.J. Karels te 

Hardinxveld-Giessendam, die 
bedankte voor Aalst
te Mĳ drecht, ds. W. Visscher te 
Amersfoort
te Nĳ kerk, ds. A. Schreuder te 
Beekbergen
te Sioux Center (Iowa, VS), 
ds. M.H. Schot te Hendrik-Ido-
Ambacht, die bedankte voor Den 
Haag-Scheveningen
te Waardenburg, ds. A.T. 
Huĳ ser te Sliedrecht
te ’s-Gravenzande, ds. C. van 
Ruitenburg te Krimpen aan den 
Ĳ ssel
te Hoofddorp, ds. G.J. van Aalst 
te Klaaswaal
te Katwĳ k aan Zee, ds. G. van 
Manen te Elspeet

Bedankt
voor Gouda (voor het 
zendingswerk in Albanië), ds. A.P. 
Baaĳ ens 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. 
Krĳ gsman 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 Kinderdĳ k

komen en gaan
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van bloed’ wordt in de medi-
sche wetenschap ‘hematidro-
sis’ genoemd. Het komt niet 
vaak voor, maar kan optreden 
bĳ  extreme stress. Als iemand 
onder zware psychische druk 
staat, en weet dat zĳ n dood 
nadert, kunnen in de haarvaten 
in de zweetklieren kleine bloe-
dinkjes plaatsvinden. Op deze 
wĳ ze komt het zweet eruit, ver-
mengd met bloed.

Intense gebedsstrĳ d
De Here Jezus zweette bloed-
druppels. Hĳ  wist hoeveel Hĳ  
de komende uren zou moe-
ten lĳ den. Johannes 18:4 zegt 
dat ‘Jezus alles wist wat er 
over Hem komen zou’. Wĳ  
lezen dat de Here Jezus werd 
overvallen door doodsangst. 
Tĳ dens deze intense gebeds-
strĳ d was het hoofdpunt in 
zĳ n gebed: ‘Vader, als U het 
wilt, neem dan deze beker 
van Mĳ  weg; maar laat 
niet mĳ n wil, maar Uw wil 
geschieden.’ Op welke 
beker doelt Hĳ ?

Vier bekers wĳ n
Een aantal uren gele-
den had de Here Jezus 
de Paasmaaltĳ d met 
zĳ n twaalf discipelen 
gehouden. Wĳ  weten 
dat de Joden tĳ dens 
de Paasmaaltĳ d in 
totaal vier bekers 
wĳ n (of druiven-
sap: vrucht van de 
wĳ nstok) drinken. 
Deze vier bekers 

zĳ n 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 bevrĳ ding: ‘Ik zal u red-
den 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 Mĳ n 
volk aannemen en Ik zal u tot 
een God zĳ n.’ 
Elke beker symboliseert een 

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

Drinkbeker van Gods toorn
Maar Jezus bedoelde in Getse-
mane een andere beker. Om te 
ontdekken over welke beker het 
gaat, moeten we ons wenden tot 
het Oude Testament. De drie 
grote profeten, Jesaja, Jeremia 
en Ezechiël, schrĳ ven ook over 
een drinkbeker. Jesaja 51:17 gaat 
over de stad Jeruzalem die de 
drinkbeker van 
Gods toorn, de 
beker van de 
bedwelming, tot 
de bodem heeft 
leeggedronken. 
De profeet Jeremia spreekt in 
hoofdstuk 25:15 e.v. over de 
beker met de wĳ n van Gods 
toorn over de zonde van alle vol-
ken. En de profeet Ezechiël pro-
feteert in hoofdstuk 23:32 en 33 
over ‘de diepe en wĳ de beker’, 
‘een beker vol spot en hoon, tot 
de rand gevuld’ en ‘een beker 
van ontzetting en verbĳ stering’. 

Het dodelĳ ke gif van de 
zonde 
Toen de Here Jezus in de hof 
van Getsemane was, dronk Hĳ  
de drinkbeker van Gods toorn 
tot de bodem leeg. Jezus dronk 
de schandelĳ ke en smadelĳ ke 
beker van de ontzetting en de 
huivering, de verwoesting en de 
vernietiging - vandaar de dode-

lĳ ke angst. De Here Jezus dronk, 
als het Lam van God, de zon-
den van alle volken, van de hele 
wereld, die als het ware samen-
geperst waren in deze ene beker. 

Hebreeën 2:9 (HSV) zegt dat 
Jezus Christus voor allen (dus 
voor de hele wereld) de dood 
heeft geproefd. Door het drin-
ken van de beker kwamen al 
onze zonden, en die van alle 
mensen, in Jezus’ binnenste. Het 
dodelĳ k gif van de zonde drong 
diep in de Goddelĳ ke en perfec-
te natuur van Jezus door. Vandaar 

dat Hĳ  ten dode 
toe bedroefd was 
en steeds vuriger 
ging bidden. Er 
verscheen zelfs 
een engel uit de 

hemel om Hem kracht te geven 
in deze strĳ d met de zonde van 
de gehele mensheid vanaf Adam. 
Jezus heeft alle vuiligheid en alle 
onreinheid van de zonde in ons 
gedronken. 

De Here Jezus dronk de beker 
die vol was van overspel, ontucht, 
vuiligheid, losbandigheid, afgode-
rĳ , spiritisme, occultisme, haat, 
ruzie, nĳ d, drift, rivaliteit, onenig-
heid, sektarisme, jaloezie, dron-
kenschap, onmatigheid (Galaten 
5 : 19-22), en al de andere zonden 
die voortkomen uit onze zondige 
natuur, uit ons binnenste. Jezus 
heeft de dood gesmaakt, zodat 
wĳ  het leven en Gods goedheid 
(Psalm 34:9) kunnen proeven. 

Bron: o.a. ‘Het wonder van het kruis’ van 

Wilkin van de Kamp

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 vuri-
ge gebed zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde vielen. 

TOEN DE HERE JEZUS IN DE HOF 
VAN GETSEMANE WAS, DRONK HIJ DE 
DRINKBEKER VAN GODS TOORN TOT 

DE BODEM LEEG.

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 onmatig-
heid. De beker staat sym-
bool voor de binnenkant. 
De harten van de Farizeeën 
waren vol zonden.

Welke beker dronk Jezus? Zaterdag 14 maart
Zangavond met ‘Ensemble 
Magni� cat’, 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

Vrĳ dag 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, Parkwĳ klaan 44, € 7,50 
(t/m 17 jaar gratis)

Zondag 22 maart
Veenkoloniaalse zangdienst, 19.00 
uur, Klazienaveen-Noord, 
Scholtenskanaal Oostzĳ de 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 vrĳ heid? De 
verhalen van Moshe en Jochen, 
20.00 uur, Hellendoorn, ’n 
Oalen Griezen, Dorpsstraat 39, 
gratis (collecte) 

Vrĳ dag 27 maart
Matthäus-Passion Twentse 
Christelĳ ke Oratorium Vereniging 
(TCOV), 19.00 uur, Hengelo, 
Stadhuishal, Burgemeester Van 
der Dussenplein 1

Vrĳ dag 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, Nieuw-
Amsterdam, Noorderkerk, 
Vaart NZ 139, entree gratis, 
collecte t.b.v. de onkosten

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlĳ kzondagsblad.nl
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te Mĳ drecht, ds. W. Visscher te 
Amersfoort
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Haag-Scheveningen
te Waardenburg, ds. A.T. 
Huĳ ser te Sliedrecht
te ’s-Gravenzande, ds. C. van 
Ruitenburg te Krimpen aan den 
Ĳ ssel
te Hoofddorp, ds. G.J. van Aalst 
te Klaaswaal
te Katwĳ k aan Zee, ds. G. van 
Manen te Elspeet

Bedankt
voor Gouda (voor het 
zendingswerk in Albanië), ds. A.P. 
Baaĳ ens 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. 
Krĳ gsman te Arnemuiden
te Geldermalsen, ds. O.M. van 
der Tang te Alblasserdam

OUD GER. GEMEENTEN IN 
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Bedankt
voor Sint Philipsland, ds. R. 
Bakker te Kinderdĳ k

Met Pinksteren verschĳ nt een 
speciale editie van het Gezamenlĳ k 
Zondagsblad. Gemaakt in samen-
werking met havo 3-leerlingen van 
evangelische school De Passie te 
Wierden. Thema: Geloven door de 
generaties heen.

Bestel Pinksterkranten om 

uit te delen in uw omgeving!

verschijning 28 mei, www.gezamenlijkzondagsblad.nl/pinksterkrant

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

PINK
STER
KRANT

GRATIS

CBMC Regio Event 
Twente
Welkom op het CBMC Twente 
event op donderdag 2 april met 
spreker Wim Kater, directeur 
CBMC Nederland. Wim Kater 
zal tĳ dens deze regiobĳ eenkomst 
spreken over het thema ‘Impact 
door woorden’. Woorden kunnen 
impact hebben, zowel in de posi-
tieve als negatieve zin. Kunnen we 
in de Bĳ bel een belangrĳ k principe 
vinden over het gebruik van onze 
woorden? Tĳ dens deze avond zal 
Wim Kater hier dieper op in aan 
de hand van praktĳ kvoorbeelden 
uit zĳ n eigen leven en uit dat van 
andere ondernemers. 

Donderdag 2 april, Vriezenveen, 1Life, Kanaalweg 
Zuid 1, 17.00 uur € 27.50 (inclusief maaltĳ d) of 
18.30 uur € 10 (zonder maaltĳ d, incl. koffi  e en drankje) 
aanmelden: eventbrite.nl 
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In het noorden 
waren Canadezen, 

Fransen, Belgen en vooral Polen 
actief in de strĳ d tegen de bezet-
ter. Coevorden was de eerste 
Drenthse stad die door de geal-
lieerden werd bevrĳ d, op 5 en 6 
april.

Assener Stellungen
Een hindernis die de geallieerden 
tegenkwamen waren de Fries-
landriegel of Assener Stellungen, 
een linie van kilometerslange 
tankgrachten, loopgraven, 
mitrailleurstellingen en bunkers 
langs de Drentsche Hoofdvaart. 
De linie moest een terugtrek-
kend Duits leger de kans geven 
zich te hergroeperen en een 
geallieerd o� ensief te stuiten. 
De nieuwe linie zou verlengd 
moeten worden tot aan Delf-
zĳ l, wat maar gedeeltelĳ k werd 
gerealiseerd: tot aan Bovensmil-
de, door het Witterveld en het 
Asser Bos, en over het Balloër-
veld naar het noorden. Aan deze 
stellingen werkten Russische 
krĳ gsgevange-
nen. In november 
werd de com-
plete mannelĳ ke 
bevolking van 
Texel tussen 17 
en 36 jaar opgepakt om te gaan 
werken aan de Asser Stellungen. 
Velen van de dwangarbeiders, 
zoals de Russische krĳ gsgevan-

genen, zaten opgesloten in Port 
Natal een berucht strafkamp in 
Assen.

Spier
Franse parachutisten werden 
gedropt om het plaatselĳ k verzet 
te stimuleren en bĳ  hun acties 
te betrekken. Ze opereerden 
in ‘sticks’, groepen van vĳ ftien 
man. Bĳ  Spier wisten para’s een 
Duitse kolonne van de weg te 
blazen. In Westerbork bestorm-
den Franse para’s op 8 april het 
hoofdkwartier van de Feldgendar-
merie, gevestigd in hotel Slomp. 
De plaatselĳ ke bevolking hielp de 
para’s aan voedsel en onderdak. 
Als represaille werden tussen 
Hoogeveen en Spier 21 burgers 
doodgeschoten en bĳ  Schoon-
oord twee broers die de bevrĳ -
ders van ko�  e hadden voorzien. 
Bĳ  Diever werden tien willekeu-
rige burgers gefusilleerd.
Hoogeveen

Kort voor de bevrĳ ding van Hoo-
geveen werden op 9 april door 
de Duitsers drie jonge mannen 
in het Spaarbankbos bĳ  Fluiten-
berg gefusilleerd. Op 10 april 

werd Zuidwolde 
bevrĳ d, eveneens 
Emmen door de 
Polen. Diezelfde 
dag bereikten 
de Polen ook 

Schoonoord, een dag later Weer-
dinge en Odoorn.
De Canadezen bevrĳ dden op 
12 april Vledder, een dag later 

Havelte, Ruinerwold, Nĳ eveen  
en Meppel.

Beilen en Assen
Op 12 april trokken de Canadezen 
vanuit Beilen op naar Assen. In 
de omgeving van Hĳ ken en Zwig-
gelte werd hard gevochten. Bĳ  hun 
terugtocht uit Hooghalen staken 
de Duitsers woningen en boerde-
rĳ en in brand. De bevrĳ ding van 
Assen op 13 april  ging gepaard 
met vuurgevechten, waarbĳ  doden 
vielen. Op 11 december 1944 
hadden twaalf leden van de Knok-
ploeg Noord-Drenthe in Assen 
een overval op het Huis van Bewa-
ring gepleegd, ze bevrĳ dden 31 
verzetsstrĳ ders die een dag later 
dreigden te worden geëxecuteerd. 
Dezelfde dag dat de geallieerden 
Assen binnentrokken, ontruimden 
de Duitsers Zuidlaren. De provin-
cie Drenthe was bevrĳ d.

Kamp Westerbork
Op 12 april werd Westerbork 
bevrĳ d en bereikten Canadese 
militairen Kamp Westerbork, 
doorgangskamp voor Joden. Zĳ  
bevrĳ dden 876 gevangenen, onder 
wie vĳ fhonderd Joden. Kampcom-

mandant Albert Gemmeker had 
op 11 april het kamp al verlaten en 
de leiding overgedragen aan Kurt 
Schlesinger die het op zĳ n 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 zon-
der slag of stoot bevrĳ d. Vele . Van 
17 april 1945 tot 1 januari 1949 
werd Kamp Westerbork gebruikt 
als interneringskamp voor NSB-
ers, collaborateurs en politieke 
delinquenten, in afwachting van 
hun proces.

Neem en lees
Wie zich werkelĳ k kan inleven in 
de geschiedenis en ervaringen van 
de verdwĳ nende oorlogsgenera-
tie, weet waarom vrĳ heid,vrede 
en de afwezigheid van oorlog 
gekoesterd moeten worden. 
Inleven is alleen mogelĳ k voor 
wie kennisneemt van het con-
crete verloop van die oorlog en 
de bevrĳ ding. Aldus de schrĳ vers 
Anne Doedens en Liek Mulder.

*) Nederlandse Bevrĳ dingsoorlog. Anne Doedens en 

Liek Mulder. Uitg. WalburgPers, Zutphen, 2020 ISBN 

9789462494497, Prĳ s € 22,50

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.
Bĳ belkring: Maandag 16 maart 
om 13.30 uur, praten we in de 
kerk over het onderwerp “Hoe 
overleef ik in de woestĳ n” 2e 
deel, (Wat kun je doen om in een 
moeilĳ ke periode overeind te blĳ -
ven). Iedereen is welkom. 
Zieken, eenzamen en allen die 
pĳ n en verdriet hebben wensen 
we Gods troost en nabĳ heid toe.
Mattheüs 15:28a: Toen antwoord-
de Jezus haar: “U hebt een groot 
geloof! Wat u verlangt, zal ook 
gebeuren.”
Om geloof gaat het. En vertrou-
wen is de weg waarover het 
geloof loopt. In feite maak je 
ruimte voor God, door te geloven 
dat Hĳ  er is. Je doet in vertrou-
wen een beroep op Hem en Hĳ  
is daar waar je Hem nodig hebt. 
Nee, een verlanglĳ stje werkt niet. 
Hĳ  is geen Sinterklaas. We moe-
ten vooral ook maar niet beden-
ken op welke manier God de 
chaos of de zorgen moet oplos-
sen. Hem iets voorschrĳ ven? Hoe 
krĳ gen we het verzonnen.! Wel 
mag je je verlangens bĳ  God neer-
leggen en erop vertrouwen dat 
God je herkent, want jĳ  bent het. 
Je gelooft in Hem. Dan is Hĳ  er. 
Joke Verweerd
Veertigdagentĳ d (Uit: Veer-
tigdagenmagazine, Kerk in Actie 
door Inge Landman)
 “Sta op”, samen in beweging. 
Maar de 40-dagentĳ d 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 alle-
maal 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 roe-
ping 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 
zĳ n voor elkaar, dichtbĳ  en ver 
weg? Neem de tĳ d om stil te 
staan bĳ  het lĳ den en de gebro-
kenheid in de wereld. Zoek niet 
direct naar een oplossing, maar 
neem de tĳ d om tot je door te 
laten dringen wat die gebroken-
heid betekent voor jouw leven, 
jouw geloof en jullie kerkzĳ n. 
Want zonder die bezinning en kri-
tische blik verliezen we focus op 
onze werkelĳ kheid en verliest ons 
werk relevantie.
Avondmaalsstel en -tafel
(Info: PKN)
Het avondmaalsstel of avond-
maalsgerei bestaat uit schalen 
voor het brood en kannen en 
bekers voor de wĳ n. Het avond-

Agenda

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’, Bar-
neveld, Midden Nederland Hal-
len, 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, Rĳ ssen, Parkstede, Henri-
cuskapel, Oosterhofweg 48 - 152, 
€ 7,50 

Zondag 15 maart
Welkomdienst over ‘De omge-
keerde wereld’, 19.00 uur (inloop 
18.45 uur), Borger, Goede Her-
derkerk

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, Nĳ verdal, € 40, aan-
melden: pkn.nl

Maandag 16 maart
Verkennend gesprek classis Over-
ĳ ssel Flevoland en kerken in de 
regio Vroomshoop, Hardenberg, 
Almelo en Ommen uitgenodigd, 
19.45 - 21.45 uur, Vroomshoop, 
kerkelĳ k centrum Irene, Juliana-
straat 27 

Maandag 16 maart
Lezing ds. Henk Poot over ‘Het 
land Israël’, 20.00 uur, Vriezen-
veen, 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, Lemker-
zaal, Broederstraat 16

Dinsdag 17 maart
Lezing Marianne Glashouwer over 
‘Pesach en Pasen’, Rĳ ssen, 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: pre-
dikant@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

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

Treinwagon in voormalige nazi-doorvoerkamp Westerbork. In de Tweede Wereldoorlog werden 
Joden en Roma vanaf hier vervoerd naar concentratiekampen in Polen. 

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 geallieer-
den 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

INLEVEN IS ALLEEN MOGELIJK 
VOOR WIE KENNISNEEMT VAN HET 

CONCRETE VERLOOP VAN DIE OORLOG 
EN DE BEVRIJDING
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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.
Bĳ belkring: Maandag 16 maart 
om 13.30 uur, praten we in de 
kerk over het onderwerp “Hoe 
overleef ik in de woestĳ n” 2e 
deel, (Wat kun je doen om in een 
moeilĳ ke periode overeind te blĳ -
ven). Iedereen is welkom. 
Zieken, eenzamen en allen die 
pĳ n en verdriet hebben wensen 
we Gods troost en nabĳ heid toe.
Mattheüs 15:28a: Toen antwoord-
de Jezus haar: “U hebt een groot 
geloof! Wat u verlangt, zal ook 
gebeuren.”
Om geloof gaat het. En vertrou-
wen is de weg waarover het 
geloof loopt. In feite maak je 
ruimte voor God, door te geloven 
dat Hĳ  er is. Je doet in vertrou-
wen een beroep op Hem en Hĳ  
is daar waar je Hem nodig hebt. 
Nee, een verlanglĳ stje werkt niet. 
Hĳ  is geen Sinterklaas. We moe-
ten vooral ook maar niet beden-
ken op welke manier God de 
chaos of de zorgen moet oplos-
sen. Hem iets voorschrĳ ven? Hoe 
krĳ gen we het verzonnen.! Wel 
mag je je verlangens bĳ  God neer-
leggen en erop vertrouwen dat 
God je herkent, want jĳ  bent het. 
Je gelooft in Hem. Dan is Hĳ  er. 
Joke Verweerd
Veertigdagentĳ d (Uit: Veer-
tigdagenmagazine, Kerk in Actie 
door Inge Landman)
 “Sta op”, samen in beweging. 
Maar de 40-dagentĳ d 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 alle-
maal 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 roe-
ping 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 
zĳ n voor elkaar, dichtbĳ  en ver 
weg? Neem de tĳ d om stil te 
staan bĳ  het lĳ den en de gebro-
kenheid in de wereld. Zoek niet 
direct naar een oplossing, maar 
neem de tĳ d om tot je door te 
laten dringen wat die gebroken-
heid betekent voor jouw leven, 
jouw geloof en jullie kerkzĳ n. 
Want zonder die bezinning en kri-
tische blik verliezen we focus op 
onze werkelĳ kheid en verliest ons 
werk relevantie.
Avondmaalsstel en -tafel
(Info: PKN)
Het avondmaalsstel of avond-
maalsgerei bestaat uit schalen 
voor het brood en kannen en 
bekers voor de wĳ n. Het avond-

maal is naast de doop een van de 
sacramenten die de hele christe-
lĳ ke kerk kent. Tĳ dens het avond-
maal – een maaltĳ d van brood 
en wĳ n – worden het lĳ den 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 een-
voud in de viering van het avond-
maal voorop. Daarom moesten 
het meubilair en het gerei zo 
bescheiden mogelĳ k zĳ n. Van 
een altaar was geen sprake: een 
eenvoudige tafel was voldoende. 
Later raakte de oorspron-kelĳ ke 
soberheid op de achtergrond: 
de meeste gemeenten kregen na 
verloop van tĳ d schalen en bekers 
van zilver. Met name de bekers 
werden vaak rĳ k voorzien van 
sierranden en graveerwerk. Pro-
testantse gemeenten bepalen zelf 
hoe vaak en op welke wĳ ze zĳ  het 
avondmaal willen vieren. Vroeger 
gebeurde dat meestal aan lange 
tafels, waaraan de gelovigen in 
groepen aanschoven om brood 
en wĳ n 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 avond-
maalstafel waarachter de predi-
kant tĳ dens de viering van het 
avondmaal brood en wĳ n deelt. 
Geholpen door de diakenen.
Het favoriete lied van Teun 
Kruĳ swĳ k Jansen Uit: De kerk 
daar zit muziek in
Toen hĳ  dit schreef was hĳ  predi-
kant van de Protestantse gemeen-
te Doorn en betrokken bĳ  de 
Iona Community. Het was in een 
dorre tĳ d van mĳ n 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 bĳ zon-
der, het is er dun tussen hemel 
en aarde. Het is moeilĳ k uit te 
drukken, maar ik denk dat ik daar 
de onvoorwaar-delĳ ke liefde van 
God heb ervaren. Het lied: “O 
waar wil je heen gaan, is een reis-
lied. Het vertelt over zoekend 
geloven. Jezus wordt in het lied 
voorgesteld als een open, vrĳ e 
en communicerende persoon. Hĳ  
komt je tegemoet en je mag vra-
gen stellen, net zoals zĳ n leerlin-
gen hebben gedaan. Wat mĳ  raakt 
in de Keltisch-christelĳ ke Iona-
traditie is Gods presentzĳ n in het 
hier en nu. Zĳ n 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 bevrĳ dende 
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 mĳ n 
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.

Maar voeg je toch bĳ  me: Ik leer 
je mĳ n weg.

Citaat: Wie leeft vanuit christelĳ k 
perspectief zoekt niet de radicali-
teit, maar ook niet het compromis.
(Dietrich Bonhoe� er, 1906-
1945.)
Namens de kerkenraad van de 
Protestantse gemeente Blanken-
ham, 
C.A. Appelo-de Ruiter

Zondag 15 mrt. 10.00u, ds 
C.Aalbersberg (Emmeloord), 
Grote Kerk Blokzĳ l. Organist: 
Henk Braad. Collecte:
1e kerk in actie- Zuid Soedan, 2e 
eigen kerk, 3e beamer en kerk-tv.
Allen een gezegende dienst toe-
gewenst! Ook kunnen we elkaar 
weer ontmoeten en samen een 
ko�  e drinken. Kom gerust, want 
je bent allemaal welkom!
Pastoraat. Mw Hennie Kruimer, 
Barend Loosweg 21 Blokzĳ l, 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 jubilaris-
sen van de afgelopen week en 
komende week: een hartelĳ ke 
gelukwens!
Wat gebeurde er de afgelo-
pen week van vóór woens-
dag 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 bĳ een 
ook in de wielewaal. Het was de 
2e zondag van de 40 dagen tĳ d 
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-dagentĳ d
Zondag 22 mrt. dienst om 10.00u 
in de Grote kerk, de vierde zon-
dag van de 40 dagen. 
Start KinderKerk 40 dagen-
tĳ d. Project: een teken van leven.
We zĳ n nu in de 40 dagentĳ d. Een 
periode waarin we uitkĳ ken naar 
Pasen! We zĳ n zondag 1 maart 
begonnen met het verhaal van 
Mozes bĳ  de brandende braam-
struik. Daar geeft God een teken 
van leven aan Mozes en zĳ n volk. 
Tĳ dens het project volgen we de 
verhalen van Mozes die zĳ n volk 
klaarmaakt om op weg te gaan 
naar een nieuw begin.
De kinderen starten elke zon-

dag in de kerk. Daar krĳ gen 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.
Tĳ dens de KinderKerk lezen we 
het verhaal van Mozes en gaan we 
aan de gang met de project ver-
werking. 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 Palmpa-
sen. Dan gaan we met de kinde-
ren de Palmpaasstok maken en 
houden we de Palmpaasoptocht 
door de kerk. De week erna is 
het Pasen, ook dit is een gezins-
dienst 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 Kin-
derKerk 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, Veldhuis-
weg 2. Allen te Blokzĳ l. Op 11 
maart mw A. J. Muis-Hazenberg, 
75 jaar, Wetering Oost 20 Wete-
ring. Op 12 maart dhr W.H.J van 
der Veer, 84 jaar, Bo� ersweidje 
20 Blokzĳ l. 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-Meĳ er, 86 jaar, 
Marknesserweg 7 en op 21 maart 
dhr W. Lok, 77 jaar, Veldhuisweg 
5, op 29 maart mw H. Miggels-
Wildeboer, 87 jaar, Beatrix-
straat15. Allen te Blokzĳ l. U, allen 
van harte gefeliciteerd en een 
� jne verjaardag gewenst. Namens 
de Bezoekdienst Marie Dĳ kman-
van der Sluis. 
Facebook
Wordt vriend op facebook van de 
kerk Blokzĳ l- Scheerwolde en we 
delen met u en jou de bĳ zondere 
activiteiten, die er zĳ n in en om 
de kerk!
Kopĳ  eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrĳ dags uit-
komt: kopĳ  tot uiterlĳ k zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 15 maart gaat 
onze eigen predikant ds. A.C.J. 

 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

berichten Het Zondagsblad

 Blokzijl  PROT. GEM .

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

Protestantse Gemeente 
Blankenham 
Kerkbuurt 9
8373 EG Blankenham

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

Agenda
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Woensdag 18 maart
Inspiratiebĳ eenkomst voor jeugd-
werkers, Driebergen, GZB-kan-
toor, Faunalaan 249, info/aanmel-
den: info@gzb.nl of 0343-512444

Donderdag 19 maart
Lezing over de andere kant van 
Hengelo’s bevrĳ ding, 14.30 uur, 
Hengelo, Denk Sport Centrum, 
Cesar Franckstraat 36d 

Donderdag 19 maart
Lezing: ‘Vĳ ftien vergeten con-
centratiekampen’ door drs. C.A. 
Admiraal, 19.30 - 21.00 uur
Emmer-Compascuum, Open-
bare Bibliotheek, Spoel 151d, € 
3,50 (€2,50 voor bibliotheekleden)

Donderdag 19 maart
Zoeklicht on Tour: ‘Hem blĳ ven 
verwachten’ met ds. Theo Nie-
meĳ er en zangeres Joke Buis, 
20.00 uur (inloop 19.15), Ensche-
de, 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

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

Vrĳ dag 20 maart
Lezing Heleen Bénard ‘Van 
Pesach naar Pasen’, 19.30 - 21.30 
uur, Rĳ ssen, 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, Congres-
centrum De Pĳ ler, € 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, Twĳ nerstraat 6, meer 
weten: info@messiaansesjoel.nl

Zondag 22 maart 
Dialectdienst over ‘Vriejheid’, 
19.00, Wĳ he, Nicolaaskerk, 
Kerkstraat 15

Dinsdag 24 maart
Leerhuis, 19.30 - 21.30 uur, 
Deventer, Etty Hillesum Cen-
trum, Roggestraat 3, € 7

Woensdag 25 maart 
Training Kerkrentmeesters, 19.30 
- 21.30 uur, Kampen, € 40, aan-
melden: pkn.nl

Woensdag 25 maart 
Gespreksgroep over Hooglied, 
9.45 - 11.45 uur, Zwolle, Domini-
canenklooster, Assendorperstraat 
29, info@kloosterzwolle.nl, € 5

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

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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van Waard- Pieterse voor. De 
organist is mevrouw C. Roth en 
mevrouw P. van Wieringen is 
de dienstdoende ouderling. De 
bestemming van de uitgangs-
collecte is voor Kerk in Actie. 
Tĳ dens de dienst zal er oppas 
aanwezig zĳ n voor de kleintjes. 
Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel. 
360322.
Campagne 40dagentĳ d
Overleven in een burgeroorlog
Aankomende zondag is de uit-
gangscollecte bestemd voor oor-
logsslachto� ers 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 dagelĳ ks te kunnen 
voeden. We verstrekken gereed-
schap en goed zaaigoed. Ook 
krĳ gen 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 boe-
ren 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 binnen- 
en buitenshuis,
bovenal bidden we om eenvoud in 
ons handelen, om zuiverheid in onze 
doelen.

Wĳ  bidden U om wĳ sheid dat wĳ  
zorgvuldig omgaan met uw Schep-
ping-
Gĳ zelf toch hebt de aarde voor ons 
bewoonbaar gemaakt,
geef dat wĳ  niet met eindeloos 
consumeren onze aarde naar haar 
ondergang brengen,
laat ons kritisch zĳ n op ons eigen 
gedrag.

Gĳ zelf toch hebt de aarde bewoon-
baar gemaakt,
geef dat wĳ  niet door onze levens-
houding anderen een goed leven 
onthouden,
maar ruimhartig leven, delend van 
onze rĳ kdom, zodat er genoeg is 
voor iedereen,
zegen het werk van Kerk in Actie,
dat zĳ  onze gaven in de directe en 
wĳ de 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 
duidelĳ kheid geeft waarom u in 
beweging moet komen. De derde 
zondag in de Veertigdagentĳ d 
wordt zondag Oculi genoemd. 
Oculi is Latĳ n voor ‘ogen’. In 
Psalm 25, vers 10, staat: ‘Mĳ n 
ogen zĳ n bestendig op de Heer 

gericht’. Bĳ  de schikking staat het 
levende water centraal. In Johan-
nes 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 samenko-
men, ervaren de leerlingen iets 
van God. Jezus staat in het stra-
lend wit licht en Mozes en Elia 
voegen zich bĳ  hem. Petrus wil 
dat het zo blĳ ft: hĳ  wil tenten 
opzetten om op de berg, in dat 
stralende licht, te blĳ ven. 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 wer-
ken aan hun opdracht. Hoe � jn 
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  meene-
men als bemoediging en inspiratie. 

Ga dan op weg 
Ga dan op weg en laat hoop en ver-
wachting je leiden.
Ook al zĳ n pĳ n en verdriet door 
geen mens te vermĳ den. 
Wees niet bevreesd. 
Ga, en vertrouw op de Geest 
die je van angst zal bevrĳ den. 

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 overschrĳ d je je grenzen. 

Ga dan op weg en schud af al je 
twĳ fels en zorgen. 
Ga, en ontdek wat vandaag nog voor 
jou is verborgen. 
Houd op het licht 
altĳ d je ogen gericht, 
dat zal je kracht zĳ n voor morgen.
Melodie: Lied 868 (Lof zĳ  de 
Heer)

Hartelĳ ke groet van Marjolein 
Petter en voor u allen een geze-
gende week.

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 dagentĳ d. In 
deze dienst zal mevr. L. Brugmans 
uit Nunspeet voorgaan. 
Zondag 22 maart is de vierde 
zondag van de 40 dagentĳ d. Mevr. 

B. Groen uit Giethoorn zal in 
deze dienst voorgaan.
Zondag 29 maart is de vĳ fde 
zondag van de 40 dagentĳ d. In 
deze dienst zal ds. J. Menkveld uit 
Wanneperveen voorgaan.
Koffi  eochtend laatste woens-
dag van de maand.
We komen weer bĳ  elkaar op 
woensdag 25 maart. De kerk 
staat open voor iedereen. Vanaf 
10.00 uur staat de ko�  e klaar 
met wat lekkers en ruimte voor 
een gesprek. Neem gezellig 
iemand mee.

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

Met een vriendelĳ ke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.

Zondag 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 Veertig-
dagentĳ d
Lezingen: Exodus 17:1-7 en Johan-
nes 4:5-26. Jezus ontmoet een 
Samaritaanse vrouw bĳ  de Jakobs-
bron. Niet zomaar een bron, 
maar de bron op het stuk grond 
dat Jozef aan zĳ n zoon Jakob gege-
ven had. Staande in deze traditie 
laat Jezus de Samaritaanse vrouw 
weten dat de Geest van God zich 
niet alleen laat vinden op speci-
ale 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 geestelĳ k 
voedsel zal lessen.
Uitgangscollecte: 
40dagentĳ dcollecte  
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 dagelĳ ks te kunnen 
voeden. Zĳ  verstrekken gereed-
schap en goed zaaizaad. Ook 
krĳ gen boerinnen training in zeep 
maken, waardoor ze een eigen 
inkomen verdienen en ze hun kin-
deren naar school kunnen laten 
gaan. Geef en ondersteun deze 
boeren en boerinnen in hun uit-
daging om goed voor hun kinde-

ren te zorgen.
Biddag voor gewas en arbeid
In Nederland is het voor bĳ na 
iedereen vanzelfsprekend dat je 
elke dag kunt eten. Dat staat in 
groot contrast met veel landen in 
deze wereld waar mensen honger 
en dorst lĳ den en door gebrek 
aan eten sterven. 
Om ons hier meer bewust van 
te zĳ n, worden er kerkdiensten 
gehouden op deze dag. Dit jaar 
op 11 maart. Er wordt dan gebe-
den 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 doorschrĳ den 
met water uit uw beek
en tot een rĳ ke 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 gebo-
ren
waar Gĳ  zĳ t 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 
kerkelĳ kbureau@pk-steenwĳ ker-
wold.nl 
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 
afgelopen zondag zĳ n met een 
groet en een bemoediging 
gebracht bĳ  de fam. B. Voorne-
veld aan de Oldemarktseweg in 
Steenwĳ kerwold.
Inzameling Voedselbank 
Onlangs hield de diaconie een 
inzameling voor de voedselbank 
Steenwĳ kerland.
Veel spullen konden worden over-
handigd aan de vrĳ willigers van 
de voedselbank, en ook enkele 
� nanciële bĳ dragen van in totaal 
€45,00. Alle gevers willen wĳ , 
mede namens de voedselbank, 
hartelĳ ke danken voor de steun. 
De diaconie  
Wĳ  leven mee
Als u iets te melden heeft of door 
te geven betre� ende pastoraat, 
neem dan gerust contact op met 
één van de ouderlingen of met de 
predikant. Het leven van mensen 
is vaak een weg van op en neer. 
Zo ook in onze gemeente. Som-
mige mensen hebben veel zorg 
nodig. Er zĳ n ook mensen voor 
wie de toekomst onzeker is of die 
wachten op spannende behande-
lingen of nadere onderzoeken. En 
dan zĳ n er de mantelzorgers die 
soms zwaar belast worden, maar 
hun werk met veel liefde doen. 
Alle zieken en hun verzorgers 
sterkte toegewenst! 
Omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente 
is in de eerste plaats het omzien 
naar elkaar in het dagelĳ kse leven. 
Op basis van ons geloof zĳ n we 
met elkaar verbonden en geven 
we zorg aan wie dat nodig heeft. 
De pastorale zorg wordt door 
de gemeente in het bĳ zonder 
toevertrouwd aan de predikant 
en ouderlingen, wat wel moeilĳ -
ker wordt nu we nog maar twee 
ouderlingen hebben. Daarnaast 
zĳ n er de bezoekers die contac-
ten met gemeenteleden onder-
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Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

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

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

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

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

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

berichten Het Zondagsblad

Steenwijkerwold

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

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

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

Woensdag 25 maart, 9.45 - 11.45 uur, Zwolle, Domi-
nicanenklooster, Assendorperstraat 29, info@klooster-
zwolle.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 zĳ n? Geesje 
Werkman zegt daarover: “We 
kunnen ons in elk geval inzetten 
om de wereld liefdevoller te 
laten zĳ n,” 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 Leer-
kamer, hoek Jac. Kapteĳ nstr. / Zuid Esweg)

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 gezamenlĳ k. 
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 Ste� ens 
tel. 0524 – 513830 en 
g.h.ste� ens@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 koffi  e, thee en broodje)

Kuinre 

Protestantse Gemeente Kuinre
Henric de Cranestraat 41
8374 KL  Kuinre

Scriba: scriba-kuinre@live.com

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

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

REGIONALE 
JEUGDBĲ EENKOMST?
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houden. Indien u behoefte hebt 
aan pastoraal contact of een 
gesprek, kunt u altĳ d direct con-
tact opnemen met de predikant 
of ouderling.

Tenslotte
Vastentĳ d is oefentĳ d, 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 krĳ gen op het eeuwige 
Licht dat doorbreekt aan de hori-
zon. Is in voorjaarsstilte je eigen 
grond omspitten, en klaarmaken 
voor een nieuwe lente en het 
zaad van vrede en menswaardig-
heid ontkiemen laten in je hart. 
Vastentĳ d is trainingstĳ d: hart en 
handen soepel maken voor ver-
bondenheid met God en mensen; 
vingeroefening in solidariteit.
Dat en zoveel meer is vastentĳ d: 
de grote opwarming om te her-
leven.
Met vriendelĳ ke groeten, 
ds. Eric van Veen

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. Tĳ s-
sen en het lied voor de dienst is 
Lied 875. Collectes: kerk in actie 
- noodhulp Zuid Soedan, instand-
houding van de eredienst, onder-
houdsfonds. 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 
gezamenlĳ ke dienst hoopt ds W 
J Menkveld uit Wanneperveen 
voor te gaan. De autodienst 

wordt verzorgd door fam. J. 
Bruintjes, telefoon 0640804175.
Agenda
14 maart om 09:00 uur, Stilte 
wandeling 40 dagen tĳ d, vanaf de 
Burght.
17 maart om 19:30 uur, Focus 
gespreks- en bĳ belkring, Kapel.
18 maart om 10:00 uur, Bĳ bel-
kring 60+, Tilvoorde.
18 maart om 19:15 uur, Vesper, 
Grote Kerk.
18 maart om 20:30 uur, doop-
zitting 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 tĳ d, Molen 
Sint Jansklooster.
24 maart om 20:00 uur, Feestrol-
len “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 bĳ zondere 
naam `Mĳ n ogen zĳ n op de HEER 
gericht...’ (zondag Oculi) De 
woorden komen uit psalm 25. In 
de berĳ ming:
Psalm 25:7
Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zĳ n vrees in woont;
‘t Heilgeheim wordt aan Zĳ n vrin-
den,
Naar Zĳ n vreêverbond, getoond.
d’ Ogen houdt mĳ n stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten;
Hĳ , die trouw is, zal mĳ n voet
Voeren uit der bozen netten..
Als lezing uit Exodus willen we 
ons richten op 34:29-35
en de verheerlĳ king van Jezus op 
de berg..(Matteus 17:1-9)
Bloemengroet
Er zĳ n afgelopen week, als teken 
van medeleven en als groet van 
de gemeente, bloemen gebracht 
bĳ  mw. v.d.Meulen - Vos, Cla-
renberglaan 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 Kerkrentmees-
ters ontving via ds. H.J.H. Pap
€ 200.00 voor een elektrische 
piano in de Kapel.
Hartelĳ k dank voor deze giften.
Doopzitting op 18 maart
Voor de doopdienst van 29 maart 
is er doopzitting op woensdag-
avond 18 maart. Beide doopou-
ders worden verwacht om 20.30 
uur in de Kapel
Activiteit voor nieuwe wĳ k-
bewoners (eerder vluchtelingen 
genoemd). Op vrĳ dag 27 maart 
2020 wordt er door What`s Up 
teens, de Diaconie van de Her-
vormde Gemeente Vollenhove/
Sint Jansklooster en de Johannes-
kerk een activiteit georganiseerd. 
Deze activiteit is voor gezinnen 
van nieuwe wĳ kbewoners samen 
met de tieners uit Vollenhove 
en Sint Jansklooster. What’s Up 
Teens uit Vollenhove zĳ n jonge-
ren van de Hervormde Kerk en 

de Mariakerk. Het gaat om jon-
geren van 12-18 jaar. Onderdeel 
van deze activiteit is Expiriment 
X ( Zie aparte publicatie) De 
activiteit wordt gehouden in de 
Johanneskerk en een aantal ande-
re locaties In Sint Jansklooster. 
Vanuit Vollenhove vertrekken we 
met z’n allen om 17.00 uur rich-
ting Sint Jansklooster. Startplaats: 
parkeerplaats voor de Burght. In 
de Johanneskerk wordt er geza-
menlĳ k gegeten. Na het eten ver-
trekken alle jongeren, ook van de 
nieuwe wĳ kbewoners, in groep-
jes. 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 wĳ kbe-
woners blĳ ven in de Johanneskerk 
om Bingo te spelen. Rond 20.30 
uur worden zĳ  weer naar Vollen-
hove gebracht. De jongeren zul-
len 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 zĳ n bewĳ zen gevonden dat 
er zich in Sint Jansklooster een 
geheim laboratorium bevindt. 
Vooral de geheimzinnigheid rond 
Experiment X baart de bewoners 
grote zorgen. We weten inmid-
dels dat het laboratorium is ver-
spreid over vier afdelingen op ver-
schillende locaties. Jullie zĳ n als 
Super Speurders geselecteerd om 
de geheimen achter dit laborato-
rium en Experiment X te ontrafe-
len. Jullie eerste taak is niet alleen 
de exacte locatie van elke afdeling 
te vinden, maar ook het wacht-
woord om toegang tot de afdeling 
te krĳ gen.
Open de kisten
Op elke afdeling vinden jullie een 
kist. In elke kist zit een aanwĳ zing 
waarmee jullie kunnen oplossen 
wie de grootste geleerde ooit 
was en wat hĳ  met experiment 
X wil bewĳ zen. Elke kist zit ech-
ter op slot. Jullie volgende taak is 
het openen van alle kisten. Om 
een kist te openen hebben jullie 
een sleutel of cĳ fercode nodig. 
De sleutel of code kunnen jullie 
alleen vinden door het uitvoeren 
van experimenten of opdrachten 
en het oplossen van puzzels.
Elke afdeling heeft zĳ n eigen doel. 
De puzzels en opdrachten heb-
ben altĳ d te maken met dit doel 
en zĳ n daarom op elke afdeling 
anders. Als groep zullen jullie 
dus goed moeten samenwerken. 
Alleen door gebruik te maken van 
jullie gezamenlĳ ke kennis en vaar-
digheden zal het lukken om alle 
vier de kisten te openen. 
Ontrafel het geheim.
Als jullie op elke afdeling zĳ n 
geweest en elke kist hebben 
geopend hebben jullie genoeg 
aanwĳ zingen om ook de laatste 
taak uit te voeren. Het ontrafelen 
van de geheimen achter het labo-
ratorium. 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 gemeen-
tedag te beleven. De organisatie 
heeft een mooi programma in 
elkaar gezet. Ter zĳ ner tĳ d hoort 
u hier natuurlĳ k 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 Vol-
lenhove
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 maaltĳ d geserveerd 
dat door vrĳ willigers is gekookt. 
Door 7 personen wordt er steeds 
gekookt, tafelgedekt, eten opge-
diend en weer alles afgewassen. 
Daar omheen zĳ n er nog perso-
nen die zo nu en dan voor ons 
koken en daar zĳ n we heel blĳ  
mee. Ook hebben we 2 jongeren 
die een maatschappelĳ k 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 gas-
ten. We hebben toen gevraagd of 
ze de volgende keer meer mensen 
attent er op wilden maken en zo 
is de groep steeds groter gewor-
den. Afgelopen keer waren we 
met 40 personen. Enkele perso-
nen zĳ n er al vanaf de eerst keer 
bĳ .
We zĳ n dankbaar dat we van de 
Maria Kerk steeds de Voorhof 
mogen gebruiken en dat de dia-
conie van de Hervormde Kerk de 
Stavibbus betaald voor de mensen 
die niet op eigen gelegenheid kun-
nen komen.
Zondag 8 maart hadden we voor 
onze gasten een feestje. We vier-
den dit jubileum met een High 
Tea die erg in de smaak viel.
De koks, de tafeldekkers, de 
chau� eurs en de afwasser van 
Gast aan tafel
Cantorĳ 
Volgende week vrĳ dag, 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 Uiterdĳ kenweg 41B, 
Luttelgeest benoemd is in het 
ambt van diaken. Bezwaren, zo 
die er mochten bestaan, tegen 
de gevolgde procedure dan wel 
tegen belĳ denis of levenswandel, 
kunnen schriftelĳ k, gemotiveerd 
en ondertekend, tot 20 maart 
worden ingediend bĳ  één van de 
predikanten of de scriba.
Naast de vacatures die er al zĳ n, 
zullen er met Pinksteren nog een 
groot aantal vacatures ontstaan 
te weten:
zs. E. de Bruin-Klaver
br. E.J. Dĳ kstra    
br. J. Bruintjes 
br. J. Heetebrĳ 
zs. G.C. Lassche-Klaver
br. J.N. Dekker 
br. N. Paters    
Zĳ  zĳ n allen verkiesbaar.
zs. H. van Driel 
zs. R.H. Slimmen 
br. J.M. Spaak
zs. Knobbe-Lok
zs. J.G. Knobbe-Naberman
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Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

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

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

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

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

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

40-dagentijd-concert 
in Veendam
De mooiste muziek werd 
en wordt geschreven bĳ  de 
moeilĳ kste dingen in het leven: 
lĳ den 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-dagentĳ d. Info 
en kaarten zĳ n verkrĳ gbaar 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 Nieuw-
Amsterdam
Voor wie het bĳ wonen 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 
lĳ dens- en stervensverhaal van 
Jezus, en is gecomponeerd in de 
eerste helft van de 18e eeuw 
door J.S. Bach. Ook is het een 
tĳ dloos verhaal van vriendschap, 
verraad, eerzucht, opo� ering, 
angst en vertrouwen. 

Zaterdag 28 maart, 20.00 uur, Nieuw-Amsterdam, 
Noorderkerk, Vaart Noordzĳ de 139, gratis (collecte)

Lunchconcerten 
in Hengelo
Elke woensdag zĳ n er 
lunchconcerten in de 
Waterstaatskerk. Deze 
concertjes zĳ n een onderdeel van 
de dagelĳ kse getĳ dengebeden, 
daarom wordt de klok geluid en 
de Taizé-kaars aangestoken. Na 
a� oop kan er worden nagepraat 
bĳ  een kopje ko�  e/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 animatie� lmpje 
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 zĳ n auto inrĳ dt 
op Israëli’s bĳ  het treinstation, 
iemand die schiet op de politie en 
twee messentrekkers. 
(Bron: Israel Aktueel)

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ISRAËL-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BĲ ZONDERE 
CAMPINGDIENST?



14 zondag 15 maart 2020

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

Wĳ  leven mee
Mevr. Heite-van Gaalen, Can-
neveltstraat 5. Vanwege een 
operatie verblĳ ft zĳ  in Isala 
Zwolle. Mogelĳ k is zĳ  weer thuis 
bĳ  het verschĳ nen van dit Zon-
dagsnieuws.

Hendrikje Jongman-Lassche 
in herinnering
Op 27 februari is Hendrikje Jong-
man-Lassche overleden in de leef-
tĳ d van 78 jaar. Ze was heel moe 
de laatste tĳ d, 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 vĳ f toen 
haar vader overleed.
Moeder Lassche bleef achter met 
zes kinderen, het was een groot 
verdriet en letterlĳ k armoe. Hen-
nie 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 fami-
lie.
Na de verkeringstĳ d 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 altĳ d weg 
met de boot. Vader Jannes was 
de motor van het gezin en Hennie 
volgde en genoot van de dingen. 
Later, na zĳ n pensionering tufte 
Jannes rond in een klein koek-
blikkie 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 
moeilĳ ke tĳ d brak aan voor Hen-
nie; de glans was van het leven af. 
Ze genoot natuurlĳ k van de kin-
deren en kleinkinderen.
Tĳ dens de dankdienst voor haar 
leven hebben we nagedacht over 
woorden uit Psalm 86, de trouw-
psalm 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.
Wĳ s mĳ  uw weg, HEER,
laat mĳ  wandelen op het pad van 
uw waarheid,
vervul mĳ n hart met ontzag voor uw 
naam.
We wensen familie en vrienden, 
de kinderen en kleinkinderen 
Gods nabĳ heid en troost toe.
Geboren: Thĳ men
Op woensdag 4 maart zĳ n Geke 

en Jan Jordens de trotse ouders 
geworden van een hun zoon, Thĳ -
men Roelof. De roepnaam van de 
kleine Jordens is Thĳ men. Thĳ -
men 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 zĳ n.
Jan, Geke, Reinder en Fianne Jor-
dens wonen Bonkenhaveweg 15 in 
Sint Jansklooster.
Overleden Jan Willem van 
Welie
Op woensdag 4 maart 2020 is Jan 
Willem van Welie overleden in de 
leeftĳ d van 87 jaar. De afscheids-
dienst zal worden gehouden op 
maandag 9 maart in de Kapel in 
Sint Jansklooster. In een volgende 
editie hopen we een in memo-
riam van dhr van Welie te kunnen 
plaatsen.

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

Diensten 15 maart
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voor-
ganger: dhr. D. de Boer, Hattem.
Wanneperveen 09.30 uur – Voor-
ganger: ds. Bakker, Urk – Jeugd-
dienst.

Diensten 22 maart
Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld.
Wanneperveen 09.30 uur – Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld.
In beide diensten is de diaconie-
collecte 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. Tĳ dens deze 
reis leveren we een dag een spor-
tieve prestatie. We gaan namelĳ k 
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 arm-
ste 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. Bĳ na 
negen procent van de bevolking 
is hiermee geïnfecteerd. Tĳ dens 
de Muskathlonweek zien we de 
rauwe werkelĳ kheid van extreme 
armoede. Kinderen zĳ n het eer-
ste en grootste slachto� er van 
armoede. Het werk van Compas-
sion maakt voor hen een enorm 
verschil. Voor €33 per maand kan 
een kind naar het Compassion 
project. Hier hebben kinderen 
toegang tot de basisvoorzienin-
gen en krĳ gen ze de kans zich te 
ontwikkelen en op te groeien. 
Compassion heeft 423 projecten 
in Tanzania. Momenteel nemen 
89.973 kinderen hieraan deel. We 
zĳ n 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. Tĳ dens deze reis 
hopen we ons eigen sponsorkind-
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Ds.W.J. Menkveld, Veneweg 33 
7946 LC Wanneperveen, 0522-
701108 
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl 
Scriba: mevr. R. Lok-Lok, 
Noorderweg 57, 8066 PW 
Belt-Schutsloot, 038-3867486 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
Protestantse kerk Wanneperveen, 
06-51038124
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63 
t.n.v. het college van kerkrentmees-
ters van de Protestantse Gemeente 
Wanneperveen/ Belt-Schutsloot 
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

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

berichten Het Zondagsblad

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

Vollenhove  STAD

Kerken praten over 
samenwerking
De classis Overĳ ssel Flevoland 
wil met de kerkenraden praten 
over kerkelĳ ke samenwerking. 
Aanleiding voor dit verken-
nende gesprek is dat de classis 
regelmatig wordt benaderd door 
kerkenraden die kampen met 
onvervulde vacatures of teruglo-
pende � nanciën. De classis sluit 
aan bĳ  het initiatief van de pro-
testantse gemeente Daarlerveen. 
Deze gemeente stuurde een brief 
naar kerken in de regio om de 
mogelĳ kheden voor samenwer-
king af te tasten. De classis heeft 
diverse kerkenraden in de regio 
Vroomshoop, Hardenberg, Alme-
lo en Ommen uitgenodigd. Zĳ  
hoopt dat elke kerkenraad twee 
personen afvaardigt. 

Maandag 16 maart, 19.45 - 21.45 uur, Vroomshoop, ker-
kelĳ k centrum Irene, Julianastraat 27

Film ‘Sophie Scholl’ 
in Willemsoord
De Duitse � lm ‘Sophie Scholl – 
haar laatste dagen’ is gebaseerd 
op een waargebeurd verhaal en 
speelt zich af tĳ dens 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 pam� etten 
uit aan de universiteit van Mün-
chen. Daarvoor werd ze opgepakt 
en dagenlang verhoord. Het is 
bĳ zonder hoe zĳ  daarin, gedragen 
door het geloof dat zĳ  had mee-
gekregen, moreel overeind blĳ ft. 
Haar verhaal is een indrukwek-
kend getuigenis van hoe het chris-
telĳ k geloof verschil kan maken 
als het erop aankomt. 

Donderdag 19 maart, Protestantse kerk, Willemsoord, 
Steenwĳ kerweg 159, 19.30 uur, gratis toegang 

Handen schudden 
en avondmaal in 
‘coronatijd’

Kerken willen graag weten hoe 
zĳ  moeten omgaan met het coro-
navirus, vooral in verband met 
het schudden van handen, de vie-
ring van het Heilig Avondmaal en 
bezoekwerk. De PKN heeft enke-
le richtlĳ nen opgesteld, aldus EO’s 
Visie. Over het Heilig Avondmaal 
schrĳ ft de PKN op haar website: 
‘Het is wellicht aan te raden om 
niet te drinken uit een gezamen-
lĳ ke beker, maar een andere vorm 
te kiezen (…) bĳ voorbeeld kleine 
bekertjes.’ De PKN geeft duide-
lĳ k aan dat het een vrĳ blĳ vend 
advies is en de kerkenraad beslist. 
Aangezien het virus vooral ver-
spreid wordt via mond en handen, 
adviseert de PKN het handen 
schudden voorlopig achterwege 
te laten en eventueel desinfecte-
rende gel beschikbaar te stellen. 
De PKN denkt dat er geen aan-
leiding is anders om te gaan met 
bezoekwerk dan met een gewone 
griep het geval zou zĳ n.

DOOR DS. A. HEKMAN, ASSEN

De beul van Amersfoort. 
Biografi e 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 Amers-
foort genoot hĳ  van het lĳ den van 
de gevangenen. Hoving schetst 
een nauwkeurig beeld van deze 
man en zĳ n drĳ fveren. Kotalla 
was geen fanatiek door ideologie 
gedreven nazi of een gestoorde 
moordenaar. Hĳ  moet gere-
kend worden tot de ‘meegaande’ 
moordenaars. Omstandigheden 
en persoonlĳ ke aanleg deden 
hem uitgroeien tot de beul van 
Amersfoort. Zĳ n jeugd en eer-
ste volwassen jaren kenmerkten 

zich door tegenslagen en misluk-
kingen. Het maakte hem tot een 
onevenwichtig man met minder-
waardigheidsgevoel. De SS bood 
hem de kans zich te bewĳ zen. 
Kotalla kreeg de doodstraf, werd 
later gegratieerd tot levenslang, 
stierf in de gevangenis. Hoving 
concludeert dat niet altĳ d sprake 
was van een eerlĳ k en afgewo-
gen proces. Voormalig verzet en 
oorlogsslachto� ers hadden een 
stevige stem in de berechting van 
Kotalla. Een boeiend boek, vlot 
te lezen.

Antoine Bodar. Een portret. 
Nels Fahner. Uitg. KokBoeken-
centrum Utrecht, 2019 € 17,99 

Met Nels Fahner blikt Antoine 
Bodar terug op belangrĳ ke episo-
des in zĳ n leven. Wat dreef hem 
om alles, ook de liefdes, op te 
geven voor het leven als priester? 
Hĳ  praat over hoe zĳ n dagelĳ ks 
leven er uit ziet, bĳ  wie hĳ  zich 
thuis voelt. Waarom hĳ  de kerk 

trouw blĳ ft in een tĳ d van cri-
sis en schandalen. Nels Fahner 
besluit het boek met gesprekken  
met Bodars naaste vrienden over 
wie Bodar is. Een openhartig, 
persoonlĳ k 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 mis-
bruikschandalen binnen de katho-
lieke kerk wereldwĳ d in kaart. 
Hoe ze begonnen in Noord-
Amerika en uiteindelĳ k niet alleen 
Nederland en Duitsland maar ook 
Australië bereikten. Slachto� ers 
en daders komen aan het woord. 
Ook wordt aandacht gegeven 
aan de bevindingen van Commis-
sie Deetman en de reacties in de 
media daarop. Een aangrĳ pend 
boek.

boeken
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je Junior (6) te ontmoeten en te 
zien welke impact het Compassi-
on-programma heeft op het leven 
van hem en zĳ n familie. Door 
deze ultieme uitdaging zien we 
wat armoede is en hopen we kin-
deren een toekomst te geven met 
de liefde van Jezus! We vinden 
het ontzettend gaaf en zĳ n erg 
dankbaar dat onze Muskathlon 
de doelcollecte mag zĳ n in maart! 
Groet, Je� rey en Elise
Meer info of doneren? Zie https://
www.muskathlon.com/nl-nl/deel-
nemers/2970/je� rey-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 hartelĳ ke feli-
citaties naar fam. P. Jager i.v.m. de 
geboorte van zoon Je� . In Wan-
neperveen gingen de bloemen 
naar mw. J.H. Holterman-Wilde-
boer voor haar 80ste verjaardag 
en naar mw. J. Bakker-Broekman 
in verband met haar verhuizing 
naar de Zaaier in Blokzĳ l.
Verantwoording
De diaconiecollecte van zondag 8 
maart voor Compassion heeft in 
W’veen €60,10 opgebracht.
De collecte voor de energiekos-
ten 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 Kerk-
balans 2020 laat een stĳ ging van 
de toezeggingen zien van ruim 2% 
ten opzichte van 2019. Namens 
de kerkenraad hartelĳ k dank voor 
het ruimhartig delen van deze 
� nanciële verantwoordelĳ kheid.
Denkt u bĳ  betaling aan het ver-
melden van het betalingsken-
merk? Dit maakt het voor de
administratie een stuk gemakkelĳ -
ker om uw bĳ drage te verwerken.
Roosevelt-Vakantieweek
De vakantieweek voor alleen-
staanden met een lichamelĳ ke 
beperking wordt gehouden van 
29 augustus tot en met 5 septem-
ber 2020 (week 36). Het vakan-
tiehuis staat op het schitterende 
landgoed Hydepark. De gasten 
kunnen genieten van de groene 
omgeving en rust. De wandel-
paden zĳ n goed begaanbaar en 
toegankelĳ k voor rolstoelgebrui-
kers. De kamers zĳ n toegankelĳ k 
voor een rolstoel, en beschikken 
over een wastafel. De meeste 
kamers zĳ n voorzien van hoog-
laag bedden en op iedere vleugel 
zĳ n meerdere ruime badkamers 
met uitgebreide sanitaire voor-
zieningen. Het vakantiecentrum 
beschikt over alle benodigde aan-
gepaste faciliteiten voor mensen 
met een lichamelĳ ke beperking. 

De vakantieweek wordt mogelĳ k 
gemaakt door de ondersteuning 
van heel veel vrĳ willigers. In het 
Nieuwe Hydepark staat gastvrĳ -
heid en persoonlĳ ke aandacht 
voorop. Er is ook altĳ d een pre-
dikant of geestelĳ k 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 aan-
merking 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 aan-
melding, wat de kosten zĳ n, enz. 
Ook niet kerkelĳ ke mensen, of 
van een andere kerk, zĳ n vanzelf-
sprekend van harte welkom. De 
aanmeldingsformulieren moeten 
voor 30 mei binnen zĳ n.
Geboren
Op 3 maart jl. is Je�  geboren. 
Hĳ  is de zoon van Peter en Ineke 
Jager en broertje van Finn.
Wĳ  feliciteren Peter en Ineke 
van harte met Je�  en wensen hen 
wĳ sheid en Gods zegen toe bĳ  de 
opvoeding van hun kinderen.
Verkiezingen
Vanuit de gemeente zĳ n voorge-
dragen 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 overlĳ den
Maandagavond 2 maart overleed 
Grietje Kroes Strĳ ker in de leef-
tĳ d van 83 jaar in haar woning 
in Nieuw Clarenberg. Afgelo-
pen maandag 9 maart, werd zĳ  
begraven in Wanneperveen in 
besloten kring. Wĳ  leven in het 
bĳ zonder 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 Palestĳ nen. Achter 
deze vraag proefde ik iets dat 
te maken heeft met voorkeur 
voor één van beide. Dat laatste 
wil ik graag ontkennen. Voor-
bede 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 Bĳ belse opdracht. In Gods 
plannen heeft Israël een speciale 
plek. Door Israël hebben wĳ  de 
Bĳ bel gekregen en is onze Zalig-
maker, Jezus Christus, op aarde 
gekomen. Israël is ook vandaag 
nog volk van God en zal zeker 
ook betrokken zĳ n bĳ  de weder-
komst van de Here Jezus. Bidden 
voor Israël en Jeruzalem is bid-
den voor de wederkomst. Dat 
zal gebeuren ondanks alles wat 
er nu in en rond Israël gebeurt. 
Net als in de Bĳ belse tĳ d zal God 
zich niet van zĳ n plannen laten 
afhouden door ongehoorzaam-
heid van Israël of van andere vol-
ken. Dus daarom heeft voorbede 
voor Israël een speciale plek los 
van voorbede voor ander volken. 
Dus, als u graag voorbede wilt 
voor de Palestĳ nen of welk ander 
volk ook, maak dan gebruik van 

de voorbede � es (BS) of boek 
(WV). Daar zal ik graag gebruik 
van maken.

Hartelĳ ke groeten,
Ds. Menkveld.

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 plaat-
selĳ k 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 ophaal-
dienst wordt verzorgd door Klaas 
Klarenberg (0521-588863). Het 
lied voor de dienst is lied 542.
Opbrengst collecten vori-
ge 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 hartelĳ k 
dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zĳ n als 
groet en bemoediging gegaan naar 
de heer Klaas Klarenberg aan de 
Kon. Wilhelminalaan.
Verjaardagen en huwe-
lĳ ksjubilea. Op 21maart viert 
mevrouw A.M. Berghuis Van 
Woortman Engelen, Kon. Wil-
helminalaan 32, haar 82ste ver-
jaardag. Een feestelĳ ke dag toege-
wenst.
Agenda. Op woensdag 18 maart 
is er een bĳ eenkomst van Vrou-
wenvereniging 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 � lmavond in het Lokaal.
Waar geloof het meest 
kost. “Bid voor ons.” Dat is vaak 
het eerste dat vervolgde chris-
tenen vragen. Zĳ  kennen het 
belang van gebed uit eigen erva-
ring. Iedere week geef ik u een 
gebedspunt door: Volgens de wet 
mogen christenen in Bahrein hun 
geloof belĳ den, maar in de prak-
tĳ k wordt dit hen erg moeilĳ k 
gemaakt. Bid dat christenen meer 
vrĳ heid krĳ gen om het evangelie 
te delen.
Kopĳ  Regenboog. Uiterlĳ k 16 
maart wordt uw kopĳ  voor de 
regenboog gevraagd.

Kopĳ  GZ. De kopĳ  voor het vol-
gende zondagsblad kunt u inleve-
ren tot uiterlĳ k zondag 15 maart 
12.00 uur bĳ  de scriba. Het kan 
natuurlĳ k ook via kerk.willems-
oord.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, mĳ n kleine koe,
zegen, God, mĳ n verlangen,
zegen ons samenleven,
mĳ n koe en ik, en de manier waar-
op ik haar melk.
Zegen, God, elke speen, zegen iede-
re vinger, iedere druppel die in mĳ n 
schaal valt.
Zegen, God, mĳ n kleine koe.
uit: The Carmina Gadelica 
Namens de kerkenraad een har-
telĳ ke groet, Henry Bos ouder-
ling-scriba
Van de predikant
Pastoralia Mevr. Gerrie Raggers 
- Gaal is verhuisd naar Wolvega, 
maar zal deel blĳ ven 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, 
zĳ n we blĳ  nu zĳ  grootouders zĳ n 
geworden van Noah. Onze geluk-
wensen natuurlĳ k ook voor de 
trotse ouders.
Hans en Rinske Schiere-Deen zul-
len op 15 maart 45 jaar getrouwd 
zĳ n. We wensen hun, temidden 
van hun kinderen en kleinkinde-
ren en allen die hun lief zĳ n, een 
mooie dag en Gods kracht en 
zegen op hun verdere weg samen.
Dhr. Karel Logchies verblĳ ft nu 
in Zonnekamp. Hopelĳ k zal hĳ  
spoedig weer samen kunnen 
zĳ n met zĳ n vrouw Ans, die nog 
steeds in Reestoord te Meppel is 
opgenomen.

Met als thema ‘Gemeente met 
hart en handen’ hadden we 
drie zeer geslaagde ontmoetings-
bĳ eenkomsten. Daarbĳ  leerden 
we, daartoe aangezet door de 
kaartjes met vragen die rondgin-
gen, elkaar op een andere, verras-
sende manier kennen. Er was ook 
sprake van echte geloofsontmoe-
tingen, met diepgang. Goed dat 
zulke bĳ eenkomsten vast onder-
deel mogen uitmaken van ons 
gemeenteleven.
Film. Op donderdag 19 maart 
wordt in onze kerk de indruk-
wekkende � lm ‘Sophie Scholl 
- haar laatste dagen’ vertoond. 
Toen we op 20 februari keken 
naar de Franse � lm ‘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 zĳ n! 
Ook belangstellenden van elders 
zĳ n zeer welkom! De avond 
begint om 19.30 uur.

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

De verhalen van 
Moshe en Jochen
Tĳ dens deze speciale themabĳ -
eenkomst over de vrĳ heid zĳ n 
twee levensverhalen en een 
lezing te beluisteren. Moshe 
van Leeuwen was als kind, tĳ -
dens de oorlog, ondergedoken 
bĳ  een echtpaar in Nĳ verdal en 
woont nu in Israël. Ineke Kievit-
Broeze, 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 Wei-
mar en nu wonend in Nĳ verdal. 
Daarna zal dr. Jan Dirk Wassenaar 
naar aanleiding van de bĳ dragen 
van beide sprekers kort ingaan op 
wat vrĳ heid 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 koffi  e/thee, na afl oop ontmoeting 
in de Leerkamer

Nieuw Hervormd 
Centrum
De Hervormde Gemeente in Den 
Ham krĳ gt een nieuw kerkelĳ k 
centrum. Het gebouw komt in de 
plaats van het huidige hervormd 
centrum De Rank, dat tegen de 
vlakte gaat. Het nieuwe kerkelĳ k 
centrum wordt vastgebouwd aan 
de kerk aan de Brink. De hui-
dige achterbouw, de consistorie, 
wordt gesloopt. Op de plek van 
De Rank komen 54 appartemen-
ten voor bewoners van woon-
zorgcentrum Het Lie� erdinck.

Vijf dagen vasten in 
Nieuw Sion
In de veertigdagentĳ d wordt op 
Klooster Nieuw Sion een vĳ fdaag-
se vasten aangeboden. Van deel-
nemers wordt verwacht dat zĳ  
gedurende die vĳ f dagen geen vast 
voedsel eten en zich slechts op de 
been houden met vruchten- en 
groentesap, wat bouillon en krui-
denthee. Door geen vast voedsel 
te eten, ontstaat er veel ruimte 
voor geestelĳ ke ervaringen en 
verstilling. Deelname aan de vier 
getĳ dengebeden per dag is daarbĳ  
een welkom ritme om aandachtig 
te blĳ ven. De Vastenweek wordt 
begeleid door Peter Dullaert, 
directeur getĳ dengemeenschap 
Nieuw Sion. In zĳ n eerdere 
parochie te Deventer 
(Lebuïnusparochie) begeleidde hĳ  
al tien keer eerder een vasten-
week. Wie liever in zĳ n of haar 
eigen bed slaapt, kan deelnemen 
als ‘daggast’. Aanmelden: 
retraites@nieuwsion.nl

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

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van 
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zĳ n,
worden opgenomen in de krant van die week, die op vrĳ dag of zaterdag bĳ  de abonnees 
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW. 
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties. 
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Predikant: ds. Gerrit van den Dool 
Pastorie: Steenwĳ kerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwĳ kerweg 
194 8338 LD Willemsoord, 0521-
514587 
kerk.willemsoord@hetnet.nl 
Koster: mevr.T.Winters-de Boer, 
0521-588515, Rentmeesters Prot. 
Gem Willemsoord Peperga Blesdĳ -
ke IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Bank:

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

N     L

Advertenties

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

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

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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Al ruim 100 jaar advies  en 
woningstoffering op maat

De Weyert 10, Vollenhove   |   0527-24 13 55    |   decorette-drok.nl

- Gordijnen 
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

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

www.brouwertuk.nl

        

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

verbouw 

nieuwbouw 

onderhoud 

mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

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

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

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.Uw
KerKblad
op-
frissen?


