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2 5 6 8 9Schrift open: 
"Jij bent die 
man"

Uitvaart
begeleiders: 
rust in 
heftige tijd

Bezinnende 
gedachten

Kerken
werken 
achter de 
schermen

Treinen 
op dood 
spoor

Dominee A. Vriend, een van 
mijn opvolgers in Workum 
en It Heidenskip, schreef 
voor het kerkblad van 21 
maart van zijn gemeenten 
onderstaande meditatie, die 
ik met zijn toestemming 
doorgeef. (Ds. J.D.� . Was-
senaar)

DOOR DS. A. VRIEND, WORKUM EN IT 

HEIDENSKIP

In verband met het nieuws dat 
bĳ na niet kan stoppen met iets te 
vertellen over het Corona-virus, 
horen we nog wel 
eens wat over 
quarantaine. 

Veertig
Mĳ n Frans is niet 
geweldig, maar quarante weet ik 
dan nog wel; dat betekent veer-

tig. Quarantaine zal iets te maken 
hebben met veertig; veertig dagen 
apart gezet. In verband met de 
zorg voor elkaar moeten mensen 
in quarantaine. En dat in de veer-
tigdagentĳ d. 
Die veertig dagen voor Pasen 
zĳ n natuurlĳ k ook een vorm van 
quarantaine. Een vorm van apart 
zetten. Aan het licht laten komen 
wat ons mankeert. Wat hebben 
we? Waarvoor zĳ n we hier? Veer-
tig dagen om uit te vinden wat 
ons beheerst. 

Bescherming
De quarantainemaatregelen rond 

het Corona-virus 
lĳ ken misschien 
wat overdreven. 
Gaan er niet meer 
kinderen dood 
van de honger 

(waar we wat aan kunnen doen 
met elkaar) dan dat er doodgaan 

aan deze ziekte? Waarom maken 
we dan juist hierom zo’n drukte? 
Goede vraag. Ik zou me om beide 
druk maken. Waar het in die qua-
rantainemaatregelen over gaat, 
is bescherming 
van anderen. 
Een paar hon-
derd Groningse 
studenten zullen 
deze ziekte wel 
overleven. Toch 
moesten ze in quarantaine omdat 
ze zwakkeren zouden kunnen 
besmetten. Quarantaine als zorg 
voor de zwakkeren. Dat lĳ kt me 
een goede manier om er naar te 
kĳ ken. We kunnen wel vinden 
dat het wat overdreven is, maar 
zorg voor de zwakkeren is niet 
overdreven. Dat is nodig. Elke 
dag weer. Zĳ  zĳ n altĳ d bĳ  ons en 
zĳ n met ons verbonden. Die ver-
bondenheid leren we ook in zo’n 
moment van quarantaine. 

Vasten
Jesaja schrĳ ft over de tĳ d van vas-
ten, een veertig-dagen-tĳ d, een 
quarantaine-tĳ d: Jesaja 58: 6-8. ‘Is 
dit niet het vasten dat ik verkies: 

misdadige ketenen 
losmaken, de ban-
den van het juk 
ontbinden, de ver-
drukten bevrĳ den, 
en ieder juk bre-
ken? Is het niet: 

je brood delen met de honge-
rige, onderdak bieden aan armen 
zonder huis, iemand kleden die 
naakt rondloopt, je bekommeren 
om je medemensen? Dan breekt 
je licht door als de dageraad, je 
zult voorspoedig herstellen. Je 
gerechtigheid gaat voor je uit, de 
majesteit van de Heer vormt je 
achterhoede.’ 

Goede quarantaine, goede veer-
tigdagentĳ d verder gewenst.

Quarantaine
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Nog geen abonnee?

Bidden

Kerken en chris-
telĳ ke organisaties riepen de 18e 
maart jl. uit tot Dag van Nationaal 
Gebed.
Bedoeld ‘om mensen in deze tĳ d 
van crisis een hart onder de riem 
te steken’. De secretaris van de 
Raad van Kerken, Christien Crou-
wel, zei: ‘We gaan bidden voor 
iedereen die ons gebed goed kan 
gebruiken: mensen die ziek zĳ n, 
die naasten aan de ziekte hebben 
verloren, voor kwetsbare mensen 
en voor hen die zorg dragen.’ De 
klokken van kerken luidden ‘s 
avonds op de gebedsdag.
Het is natuurlĳ k erg goed dat we 
stilstaan (wat bidden ten diepste 
is) bĳ  de nood van de wereld. Maar 
waarom voel ik me toch ook ietwat 
ongemakkelĳ k bĳ  deze oproep? Ja, 
we worden wereldwĳ d ontwricht 
door het C-virus. Ja, er zĳ n men-
sen die dierbaren verliezen. Ja, er 
zĳ n kwetsbare mensen voor wie 
zorg gedragen wordt. Maar mĳ n 
lieve hemel, we worden al tĳ den 
geconfronteerd met afschuwelĳ ke 
gebeurtenissen als oorlogen, bĳ -
voorbeeld in Syrië! Leed is overal. 
In delen van Afrika worden jonge 
meisjes ontvoerd en gruwelĳ k ver-
kracht: dat lĳ kt me eveneens een 
reden om samen stil te staan bĳ  
die meedogenloosheid van hande-
lende mensen. 
Roepen we dat Nationale Gebed 
uit, omdat het leed zeer dichtbĳ  
komt en onszelf op de huid gaat 
zitten? Wellicht moeten we als 
geloofsgemeenschappen ook de 
oeroude woorden van psalm 119 
berĳ md, vers 30 vaker zingen: 
‘Dan zal ik (….) uw naam in heel 
mĳ n leven laten lezen.’ Dat het 
iedere dag, ons hele leven lang, 
biddend stilstaan bĳ  het leed mag 
zĳ n!

Commentaar

Volgens de evolutietheorie bestaat 
de aarde al miljarden jaren. De 
fossielen in de kilometersdikke 
aardlagen vertellen een ellenlange 
geschiedenis, waarin schepping 
en zondvloed geen plaats hebben. 
Bĳ  nadere beschouwing lĳ kt het 
toch anders te liggen dan algemeen 
wordt aangenomen. Stef Heerema 
legt uit dat de Nederlandse bodem 
de bĳ belse zondvloed bevestigt.

In deze tĳ den van ziekte, angstwek-
kende berichten en weinig sociale 
contacten, hebben we ook behoef-
te aan goed nieuws. 

Gelukkig is er veel positiefs te mel-
den. In deze krant komt u allerlei 
hartverwarmende initiatieven en 
wĳ ze woorden tegen. Berichten die 
u hopelĳ k een glimlach bezorgen. 
Veel leesplezier.

De PKN organiseert elk jaar een 
paasgroetenactie voor mensen in 
gevangenissen en tbs-klinieken. 
Aangezien de komende tĳ d geen 
kerkdiensten zullen plaatsvinden, 
kunnen kerken niet of nauwelĳ ks 
gelegenheid bieden met de 
Paasgroetenactie aan de slag te 
gaan. De Paasgroetenactie wordt 
daarom verlengd tot vrĳ dag 24 
april.

We maken een bĳ zondere tĳ d mee. 
Kerken blĳ ven zondags gesloten. 
Geen voetbal. En dan ook nog de 
oproep om met een grote boog 
om elkaar heen te gaan. 

Zo lang het kan, sturen we u de 
papieren GZ. Maar als het nodig is, 
houden we graag digitaal contact 
met u. 

Schepping en 
evolutie in Almelo

Berichten met een 
glimlach

Paasgroetenactie 
PKN verlengd

Gratis voor abonnees: 
GZ-post

Zie voor nadere informatie het bericht op pagina 15 Geef ons uw mailadres door: zie pag. 8
Zondag 26 april, 19.00 – 21.00 uur, Almelo, Baptisten-
gemeente De Bron, Adriaen Brouwerstraat 2

Wilt u opbeurend nieuws delen met andere lezers? 
Mail ons via: redactie@gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Jesaja schrijft over de quarantainetijd in hoofdstuk 58:6-8: ‘… Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult 
voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de Heer vormt je achterhoede.’ 

DIE VEERTIG DAGEN VOOR 
PASEN ZIJN NATUURLIJK OOK 
EEN VORM VAN QUARANTAINE. 
EEN VORM VAN APART ZETTEN.

WE KUNNEN WEL VINDEN DAT DE 
MAATREGELEN WAT OVERDREVEN ZIJN, 

MAAR ZORG VOOR DE ZWAKKEREN IS 
NIET OVERDREVEN. DAT IS NODIG. 

ELKE DAG WEER.

DOOR DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN
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De polder is tij -
delij k weer zo’n 7795 kilometer 
westwaarts opgeschoven naar 
het eiland Bonaire. Geen klei 
hier zoals in Flevoland, maar 
stranden en rotsen. Op het eer-
ste gezicht een ‘bounty eiland’, 
een paradij s voor duikers, sur-
fers en snorkelaars, een ‘blauwe 
bestemming’, ver weg van de 
beslommeringen, hectiek en de 
stress van het Europese vaste-
land. Alhoewel, corona wordt 
hier ook nauwkeurig gescreend 
en gemonitord door een arts van 
de GGD, toevallig ook de vrouw 
van een lokale emerituspredi-
kant. Bij  een aantal passagiers 
van de cruiseschepen die ABC-
eilanden aandoen is het virus 
vastgesteld, hier nóg niet.

Bonaire, een bij zondere gemeen-
te binnen het Koninkrij k der 
Nederlanden, is ongeveer net zo 
groot als Texel, veel te warm om 

je hier al te druk te maken. Het 
weer is slaapverwekkend saai te 
noemen: de temperatuur schom-
melt dagelij ks net onder de der-
tig graden. Gerrit Hiemstra zou 
hier een makkie 
hebben. Gelukkig 
is er een verkoe-
lend windje. 
De komende 
maanden zij n we 
hier werkzaam 
en hopen dienstbaar te kunnen 
zij n aan de Iglesia Protestant 
Uni Bonaire. Ik vermoed dat 
u het al hebt ontcij ferd: Ver-
enigde Protestantse Gemeente 
Bonaire. Een kleine gemeente 
van in totaal zo’n 120 leden, 
maar lang niet allemaal betrok-
ken. Het is een gemêleerd 
gezelschap bestaande uit echte 
Bonairianen, afstammelingen 
van Afrikaanse slaven en India-
nen uit Zuid-Amerika  die het 
Papiaments als voertaal heb-
ben. Daarnaast is er een groep 
Europese Nederlanders die hier 
wonen of langere tij d verblij ven. 
Tenslotte is er een groep Suri-

naamse zusters en broeders, die 
soms om politieke redenen naar 
Bonaire zij n gekomen. Zij  wer-
ken veelal in het onderwij s of bij  
de overheid. Wekelij ks schuift 
er ook een groep toeristen aan 
in het prachtige kerkje op het 
Wilhelminaplein in de hoofd-
plaats Kralendij k. Het gebouw 

dateert uit 1847 
en staat dicht-
bij  het koloniale 
bestuurscentrum 
en herinnert ons 
aan de tij d dat de 
Kerk een verleng-

stuk van de Staat was. Die tij d is 
gelukkig voorbij . 

Elke donderdagmorgen is de 
kerk geopend, met name ook 
voor de toeristen en dat  levert 
mooie gesprekken op. Verder 
is er 30 autominuutjes van Kra-
lendij k naar het noorden, nog 
een protestants kerkje en wel 
in het knusse plaatsje Rincon. 
In de jaren dertig van de vorige 
eeuw ontstond er een confl ict 
tussen enkele families en met 
de plaatselij k pastoor (Bonaire 
is vanouds katholiek). Dit soort 
confl icten kennen we ook in 
Nederland en het komt in de 

beste (kerkelij ke) families voor. 
Eind van het liedje was dat deze 
families protestant werden en 
eigenhandig in hun dorpje Rincon 
een kerkje bouwden. De dien-
sten daar zij n om 8.00 uur 
‘s ochtends en worden voorna-
melij k door nakomelingen van 
deze families bezocht, hoewel ze 
zo goed als allemaal in Kralendij k 
wonen! 

Een ‘bounty eiland’ op het eer-
ste gezicht. Zeker, maar je moet 
verder kij ken dan je neus lang is 
en als je die zonnige ‘cosmetische 
korst’ van het eiland doorprikt, 
zie je andere dingen. Daarover 
een volgende keer meer.

Het is avond. Op de veranda van 
mij n huisje zit ik wat te mij meren 
met huishond Rambo aan mij n  
voeten. Plotseling galoppeert 
een wilde ezel (die hier in grote 
getale rondlopen) voorbij , ach-
tervolgd door een aantal straat-
honden. Een hels kabaal. Even 
verderop staat de ezel uit te 
puff en en begint werkelij k hart-
verscheurend te balken. Kij k, dit 
bedoel ik nou. Voor de rest zeg-
gen ze hier ‘poko poko trankilo’. 
Eff e rustig an..

Wat zetten mensen 
zoal op Facebook? Leuke foto’s en 
berichten. Soms een waarschuwing, 
soms verdrietig nieuws. Maar ver-
der veel positiefs.

Schaap
Als koning David Facebook had 
gehad, had hij  prachtige foto’s kun-
nen delen. Van de overwonnen 
leeuw en beer, van Goliath, over-
winningen, psalmen die hij  zong bij  
zij n gitaar (lier), zij n vertolking van 
Psalm 23 waarnaar velen ademloos 
luisterden. Maar Psalm 51? Zou 
hij  die op Facebook zetten? Dat is 
geen leuk plaatje. Daar krij g je geen 
likes mee. David was betrapt. Nee 
niet tij dens het overspel. Dat vond 
hij  waarschij nlij k alleen maar leuk. 
Immers je bent koning of niet. Nee 
hij  is betrapt door een profeet die 
hem een verhaaltje vertelt over een 
man die zij n gasten een schapen-
bout wil voorzetten als diner, maar 
daar het enige schaap voor neemt 
van een arm gezin. David windt 
zich mateloos op over die daad van 
onrecht. Waarop de profeet zegt: 
“Jij  bent die man”. En dan valt het 
kwartje. Dan pas ziet hij  het kwaad 
dat hij  deed toen hij  Bathseba’s man 
liet omkomen in de strij d om haar 
te roven.  Hij  maakte er een lied 
over. Waarom? Omdat hij  wilde 
laten zien wat zonde doet in ons 
leven.

Biechten
Het duurt soms even voordat je 
het ziet. Liever stop je het weg, 
alleen je mooie kant komt op 
Facebook. Je successen en over-
winningen. Maar niet je falen en je 

stommiteiten. Ik zeg niet dat wij  
Facebook daar nu ook voor moe-
ten gaan gebruiken, begrij p me 
goed. Waar het mij  om gaat is het 
belang van biechten. Niet wegstop-
pen want onderhuids woekeren 
de eff ecten en de 
schij nvertoning 
voort, maar je 
zonden in gebed 
bij  God brengen. 
Davids geschiede-
nis is een voor-
beeld van wat er gebeurt als er 
geestelij ke bloedarmoede optreedt, 
geestelij ke vervlakking. Dan krij gt 
zonde steeds meer ruimte. Wat is 

zonde? Dat je als God wilt zij n. Zo 
staat het al in Genesis. 

Hoop
Het erkennen dat je schuld hebt, is 
niet de bekentenis dat je een vrese-
lij k mens bent. (dat wordt nog wel 
eens misverstaan). Het erkennen 
van schuld is vol van hoop. Je denkt 

er wellicht minder 
van te worden, 
maar de evange-
lische boodschap 
is juist dat je daar 
meer mens van 
wordt.

Wakker geschrokken schrij ft David 
opnieuw een lied. Daarin beschrij ft 
hij  een persoonlij k relaas over het 
terugvinden van God. Hij  krij gt 

weer lucht, ruimte, vrij heid en 
liefde. Als een mens eerlij k voor 
God komt, wordt hij  daar altij d 
meer van, nooit minder. Je wordt 
niet vernederd, maar je krij gt waar-
digheid. Je wordt niet veroordeeld 
maar gered.  

Nieuwe start
Psalm 51 is geen sombere psalm. 
Het is een lied vol van hoop. ‘Her-
schep mij  o God.’
David vergelij kt zonden vergeven 
met het wassen van je ziel. Op de 
plek waar de leugen kan begin-
nen, kan God ook beginnen. Diep 
van binnen fl uistert God over zij n 
geheim van zij n nieuwe start met 
mensen.

Poko poko trankilo

Herschep in mij een geest die 
leeft in het licht.
Psalm 51

als een mens eerliJk Voor god 
komt, wordt hiJ daar altiJd meer 

Van, nooit minder. Je wordt 
niet Vernederd, maar Je kriJgt 

waardigheid.

polderpraat

“Jij bent die man”

Drenthe

Moeder en kinderen 
aan de slag
Een moeder zegt in een app-
groepje: “Zullen we het in deze 
groep delen als jullie horen of 
weten dat iemand hulp nodig 
heeft? Of (oudere) mensen die nu 
extra eenzaam zij n? ‘s Morgens 
maken ze hier huiswerk, maar 
‘s middags is er genoeg tij d om 
iemand te helpen of kaartjes te 
maken.”

Voetbaltrainer helpt 
met huiswerk
De trainer van een jeugdelftal 
schrij ft in de voetbalapp: “Als ik 
nog voor iemand van het team 
iets kan betekenen… Nu de 
scholen sluiten, ben ik beschik-
baar hoor…” Een gezin maakt 
dankbaar gebruik van zij n aanbod. 
De trainer én zij n vrouw houden 
’s ochtends toezicht op vij f kinde-
ren en helpen ze met hun school-
taken.

Hulpnetwerk
Een kerkelij ke gemeente zet een 
netwerk op voor alleenstaan-
den en ouderen in de gemeente. 
De rest van de gemeente wordt 
opgeroepen om deze groep te 
ondersteunen. Dat kan zij n: een 
telefoongesprekje, of een bood-
schap doen waar nodig. Te den-
ken valt aan geregeld even tele-
fonisch contact en bij voorbeeld  
indien noodzakelij k het doen van 
de boodschappen. De scriba van 
de kerk: “Als we er samen de 
schouders onder zetten, is het 
allemaal gemakkelij k te organi-
seren en kunnen we op een hele 
mooie manier samen gemeente 
zij n.” 

Stoepkrijtactie
Een vader en zoon (14 jaar) trok-
ken er samen op uit om zieken-
huizen in de regio te bezoeken. 
Op veilige afstand van de ingang 
van het ziekenhuis maakten ze 
een krij ttekening om zorgmede-
werkers een hart onder de riem 
te steken en te bedanken voor 
hun inzet tij dens de huidige crisis. 

Helpen in zorg of 
kinderopvang
Personeel van het ROC van 
Twente wil hulp bieden in de 
zorgsector, mocht de nood aan 
de man komen. John van der 
Vegt, voorzitter van het Col-
lege van Bestuur zegt: “Wij  heb-
ben zo’n honderdvij ftig mensen 
in dienst die ook gediplomeerd 
zij n om in de zorg te werken. Er 
hebben zich al spontaan mensen 
gemeld die ingezet kunnen wor-
den in de zorg of bij voorbeeld 
in de kinderopvang als daar hulp 
nodig is.” 

Het erkennen dat je schuld hebt, is niet de bekentenis dat je een vreselijk mens bent. (dat wordt nog wel eens misverstaan).

een ‘bountY eiland’. Zeker, maar 
Je moet Verder kiJken dan Je 

neus lang is en als Je die Zonnige 
‘CosmetisChe korst’ Van het eiland 

doorprikt, Zie Je andere dingen.

DOOR DS. ARJEN VAN 

DER SPEK, ZWARTSLUIS

DOOR DS. 

GERHARD HEERINGA, 

SWIFTERBANT



zondag 29 maart 2020 3

BOVENSMILDE
29 maart, 5e zondag in de 
Veertigdagentĳ d. De lezing uit 
Exodus komt uit hoofdstuk 
9:13-35. Er zĳ n al heel wat 
plagen geweest in Egypte. De 
7e komt eraan, wanneer farao 
opnieuw zĳ n hart verhardt 
en weigert het volk te laten 
gaan: vreselĳ ke hagelbuien die 
alles kapot maken. Egyptes 
religie koestert de natuur en 
de vruchtbaarheid als goden. 
De Nĳ l is ook een god, die het 
leven mogelĳ k maakt. Goden 
waar een mens volkomen van 
afhankelĳ k is. Goden die zich 
ook heel gemakkelĳ k tegen 
je kunnen keren en grillig en 
willekeurig kunnen worden. 
De eeuwige ongeziene God 
van Israël staat boven deze 
goden wil het verhaal ons doen 
geloven. Deze God is ánders, 
een bevrĳ dende kracht van 
Boven. Vanuit deze kracht van 
Boven gaan Mozes en Aaron 
telkens opnieuw met dezelfde 
vraag naar farao: laat het volk 
gaan. Maar telkens verhardt 
zich het hart van farao, zelfs nu 
hem een kans wordt geboden 
om zĳ n hachje te redden. 
Het is pure behoudzucht, 
het onveranderlĳ ke zelf dat 
wil houden wat hĳ  heeft. De 
houding, waarin elk mededogen, 
zachtmoedigheid en soepele 
veerkracht ontbreekt. De 
houding waarin geloof in een 
betere wereld te eng is om aan 
te denken, omdat je dan zoveel 
moet opgeven. De God van 
Israël neemt er geen genoegen 
mee. De plagen volgen elkaar op 
net zo lang tot de onderdrukten 
gaan geloven in het beloofde 
land en in de God die hen daar 
heen zal leiden; tot ze gaan 
geloven dat het ideaal dat met 
die God is verbonden sterker is 
dan de harde werkelĳ kheid van 
behoudzucht, onderdrukking 
en slavernĳ . De hagel verwoest 
alles wat zich onbeschut op het 
veld bevindt. Alleen het land 
Gosen wordt niet verwoest. 
God neemt het op voor het 
onderdrukte volk. Daarin zie 
ik een hoofdtrek van de hele 
Bĳ bel. Hĳ  is de God die het 
recht van de verdrukte zal 
doen gelden. Het is zondag 
‘Judica’. ‘Doe mĳ  recht, o God, 
tegenover mĳ n vĳ anden!’ Wat 
een intense troost en kracht kan 
er in zitten als onrecht aan de 
kaak wordt gesteld. En als ten 
onrechte vertrapte mensen in 
bescherming worden genomen! 
Dat is de weg van God, dat is 
de weg van Christus, die Hĳ  
is gegaan…en die nog steeds 
bevochten moet worden…
Schrikhek. Bĳ na één jaar 
ben ik bezig geweest met het 
verzoek een schrikhek te 
plaatsen bĳ  de uitrit links van 
de Waterstaatskerk. Tĳ dens 
gesprekken met gemeenteleden 
bleken er ook veel mensen een 
hek te missen bĳ  deze uitrit. Via 
Stichting Drents Landschap en 
het Cultuur Podium Bovensmilde 

kwam ik uiteindelĳ k terecht bĳ  
de Gemeente Midden Drenthe 
die mĳ  doorverwees naar 
de Provincie. Tot 4 keer toe 
kreeg ik echter een afwĳ zing. 
Nog één keer dacht ik, zeer 
gemotiveerd door het voorval 
op oudjaarsavond en mĳ n eigen 
beperking, nog een mail te 
sturen naar de Provincie. En op 
3 maart kreeg ik de mail dat het 
schrikhek geplaatst gaat worden. 
Zo zie je dat er individueel ook 
veel bereikt kan worden: de 
aanhouder wint. Ik hoop dat 
veel mensen hier baat bĳ  mogen 
hebben. 

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
I.v.m. het Corona virus
wordt er op 29 maart geen 
dienst gehouden in de kerk. 
Er wordt wel een dienst 
uitgezonden via Youtube kanaal 
Singelkerk PKN Coevorden. Dit 
staat aangegeven op de site PKN 
Coevorden.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. 
G. Velzing-Hessels, 
Noorderkeerkring 6 b, 7891 CX 
Klazienaveen, tel. 0591-312007
Helaas komt de dienst van 29 
maart ook te vervallen.
Het project van de 
veertigdagentĳ d is AfriCan Do. 
Petra de Roo uit Zwartemeer 
heeft ons enkele weken geleden 
uitleg hierover gegeven. Zĳ  heeft 
al meerder keren dit project 
bezocht. Stichting AfriCan 
Do biedt ondersteuning aan 
lokale ontwikkelingsprojecten 
in Afrika die zorgdragen 
voor straatkinderen. In de 
veertigdagentĳ d willen we 
sparen voor het oprichten van 
een bakkerĳ  in Oeganda. Laten 
we in deze zorgelĳ ke tĳ d ook 
aan deze kinderen denken en 
hen weer een toekomst bieden. 
rek.nr: NL33RABO0336691505.

SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. 
Schippers-Elzing, Het Slag 9, 
7848 CR Schoonoord, tel. 0591-
381458
Op zondag 29 maart en 5 
april gaan de diensten ook nog 
niet door. De gemeente wordt 
via de zondagsbrief op de hoogte 
gehouden van het wel en wee in 
de gemeente.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. 
Jongbloed, Mendelssohnstr. 
8, 7701 TS Dedemsvaart, tel. 
0523-613642
Kerkdiensten 29 maart: 
Van Dedemkerk 9.30 ds. K. 
van Staveren. Koster: Henk 
Zomer. De overheid heeft zware 
maatregelen aangekondigd 
om de verspreiding van het 
corona-virus tegen te gaan. Het 
advies vanuit de PKN luidt als 
volgt: gezien de maatregelen 
vanuit de overheid, raden 

wĳ  gemeenten aan om alle 
bĳ eenkomsten met meer dan 
100 mensen af te gelasten. Ook 
als dat om kerkdiensten gaat. 
Deze maatregel geldt t/m 31 
maart. De kerkenraad is op 12 
maart in een spoedvergadering 
bĳ eengekomen en heeft besloten 
het advies over te nemen. 
We willen geen enkel risico 
nemen. Dit betekent dat alle 
kerkdiensten t/m 5 april worden 
afgelast, ook de Fonteindiensten. 
Over het verloop na 5 
april is nog geen beslissing 
genomen. Digitaal verbonden 
via kerkomroep.nl: elke 
zondagmorgen zal er om 9.30 
uur kerktelevisie zĳ n. Dinsdag 
is er de reguliere uitzending 
met muziek. Woensdag- en 
vrĳ dagmorgen 10.00 uur een 
ochtendgebed verzorgd door de 
predikanten. Elke week wordt er 
een nieuwsbrief gemaakt. Deze 
kan digitaal worden ontvangen of 
opgehaald in de Van Dedemkerk. 
(Neem er gerust eentje mee 
voor hen die niet meer het huis 
uit kunnen/willen en doe het bĳ  
hen door de bus als teken van 
meeleven.)
Zieken. Hospice Familie 
Assenhuis, Baron van Dedemlaan 
2, 7701 HT Dedemsvaart: mw. 
B. Meĳ er-Stroomberg, De Tjalk 
31.
Clara Feyoena Heem, 
Rheezerweg 73, 7771 TD 
Hardenberg: dhr. J. Prins, 
Rozenheim 85, unit 1, k. 3; mw. 
H. Nĳ man-Lubbers, Zwiersstraat 
2, unit 3, k. 29.
Universitair Medisch Centrum 
Groningen, Postbus 30.001  
9700 RB  Groningen: Cobi 
Kuiper, Wilhelminastr. 9.
‘t Vlierhuis, Haarsweg 105, 7731 
HJ Ommen: mw. G. Wolbink-
Steen, Schuttevaer 67, afd. C.
Verzorgingstehuis De Nieuwe 
Wever Kalanderĳ  1 ,7776 XW 
Slagharen: dhr. G. van Keulen, 
Kalanderĳ  12, mw. Swankhuisen, 
Schuttevaer 76.
Activiteiten. Pastoraat in 
Coronatĳ d. De predikanten 
zullen alleen in uiterste nood 
op huisbezoek komen, maar 
dan alleen met inachtneming 
van de regels die daarvoor 
door de overheid zĳ n bepaald. 
Natuurlĳ k kunt u wel met 
hen in gesprek via telefoon, 
email, brieven, chats-app of 
facebook. Geen kinderkerk? 
Een mooi alternatief, nu ook de 
kinderkerk komt te vervallen: 
https://www.facebook.com/
onlinekinderprogramma/ Elke 
week komt er een nieuw 
programma online om zo 
toch met uw kind de Bĳ bel te 
openen op zondag en met elkaar 
in gesprek te gaan over het 
geloof. Een lichtpuntje sturen: 
Het is een bĳ zondere tĳ d voor 
iedereen. Je ziet je vrienden 
even niet, kunt niet sporten. 
Waarschĳ nlĳ k moet je wel aan 
de slag voor school. Als je dan 
even pauze hebt, of als je je 
toch verveelt hebben wĳ  een 
idee voor je! Doordat er geen 
bezoek mag komen bĳ  oudere 
mensen, kunnen zĳ  zich best 
eenzaam voelen. Daarom: stuur 

een kaartje, schrĳ f een brief (of 
print het uit) of maak een mooie 
tekening. Daar maak je een 
ander blĳ  mee en zo kun jĳ  een 
lichtpuntje zĳ n voor een ander. 
Ken je geen oudere mensen 
in Dedemsvaart? Dan kun je 
post sturen naar: De Tjalk 49, 
7701 LR Dedemsvaart. Je zet 
er dan bĳ : voor een bewoner 
van de van Dedem Marke. De 
mensen daar delen het dan 
uit. Of je stopt het daar in de 
brievenbus, dan ben je gelĳ k ook 
even lekker buiten. Groetjes, 
de Taakgroep Jongeren. Oproep 
aan alle diaconaal - en pastoraal 
medewerkers en alle mede-
Kerkers van de Prot. Gem. 
in Dedemsvaart: Laat van je 
horen! In deze tĳ d van onrust 
en onzekerheid waarin we 
gevraagd worden om zo weinig 
mogelĳ k sociale contacten 
aan te gaan, zĳ n er een paar 
groepen mensen die hier extra 
door geraakt worden: Ouderen 
en Alleenstaanden. Dit zĳ n 
de mensen die méér nog dan 
normaal in een isolement 
dreigen te raken en juist nu 
behoefte hebben aan contact. 
Dit zĳ n óók vaak de personen 
die, in tegenstelling tot veel 
jongeren, niet zo actief zĳ n op 
sociaal media. Vaak kennen 
we deze mensen, maar té vaak 
wordt er niet aan hen gedacht. 
Daarom: Denk even na en kĳ k 
om je heen. En zoek telefonisch 
contact met de mannen en 
vrouwen die, nú al, misschien 
in geen dagen iemand gezien of 
gesproken hebben. En denk dan 
niet te gauw dat hĳ  of zĳ  ook 
wel buren heeft of kinderen 
die wel naar hen omkĳ ken. 
Juist in deze tĳ d heeft iedereen 
behoefte om zĳ n of haar verhaal 
te doen. Wat kan het dan ³ jn 
zĳ n als er iemand is die even 
wil luisteren… Om met Rutte 
te spreken: Let een beetje op 
elkaar! Onze predikanten zĳ n 
behalve op de zondagen ook 
op andere dagen online actief. 
Bovenstaande groep is vaak niet 
echt handig op de computer of 
met het vinden van websites of 
apps op de telefoon om deze 
activiteiten mee te maken. 
Wellicht kunnen we elkaar daar 
ook mee helpen.
Collecten. Omdat we een 
aantal zondagen geen collectes 
kunnen houden doen wĳ  
een beroep op u om uw gift 
over te maken op rekening 
NL30RABO0373713452 
t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Dedemsvaart. 
Op 15 maart zou er een 
noodhulpcollecte worden 
gehouden voor de mensen 
in Zuid-Soedan. Vorige week 
stond op de nieuwsbrief: 
Noodhulpcollecte: ‘Burgeroorlog 
in Zuid-Soedan overleven. Na 20 
jaar oorlog vierde Zuid-Soedan 
in 2011 haar onafhankelĳ kheid. 
Anderhalf jaar later barstte het 
geweld opnieuw los. Sindsdien 
zĳ n 50.000 mensen omgekomen. 
In het noorden verblĳ ven 
veel vrouwen en kinderen 
in vluchtelingenkampen. De 
Lutherse Wereldfederatie zet 

hier speciale centra op voor 
kinderen, waar ze les krĳ gen, 
veilig kunnen spelen en trauma’s 
leren verwerken. Nile Hope 
bouwt waterputten en wc’s voor 
11.000 mensen. Ze leren mensen 
hoe ze die moeten onderhouden 
en gebruiken. Helpt u de 
mensen in Zuid-Soedan om 
de burgeroorlog te overleven 
via de collecte in de kerk? De 
maatregelen rond het corona 
virus houdt ons allen bezig, maar 
de nood in Zuid-Soedan is ook 
erg groot. Alvast hartelĳ k dank!

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. 
Prenger, De Mute 61, 7683XT 
Den Ham, tel. 0546-671747, 
gprenger@caiway.nl
In memoriam Bertha Veurink-
Schuldink. Op donderdag 20 
februari heeft de Here tot 
zich geroepen Bertha Veurink-
Schuldink in de leeftĳ d van 
66 jaar. De weken voor haar 
sterven ging haar gezondheid 
hard achteruit en bleek een 
ziekenhuisopname noodzakelĳ k. 
Ruim een jaar geleden kreeg 
zĳ  gezondheidsklachten maar 
pas in het ziekenhuis bleek zĳ  
ernstig ziek. Ze heeft toen de 
tĳ d gehad om van allen die haar 
lief waren waardig afscheid te 
nemen. Uit haar levensloop geef 
ik het volgende door: Bertha is 
geboren in Ommen als derde 
in een gezin van uiteindelĳ k 
zeven kinderen. Als jonge 
vrouw heeft ze een tĳ d gewerkt 
in zorgcentrum Oldenhagen. 
Haar man Henk heeft ze leren 
kennen in café en zaal Mulder 
bĳ  Hardenberg. In 1980 zĳ n 
ze getrouwd en gingen wonen 
aan de Leemkampweg in Marle. 
Ze mochten bĳ na veertig jaar 
getrouwd zĳ n. God gaf hun 
twee kinderen Harjan en Anita. 
Gek was Bertha met de vier 
kleinkinderen. Ze was een 
trotse oma. Country dansen 
was haar grote passie. Door 
haar afnemende gezondheid 
moest ze dit helaas opgegeven. 
Toch hoopte ze op een dag deze 
hobby weer op te pakken. Het 
heeft niet zo mogen zĳ n. Bertha 
genoot van alles om en rond 
het huis: de tuin, het bos en de 
Regge. Meer dan eens heeft ze 
gezegd dat ze niet op vakantie 
hoeft omdat ze al het moois 
al om zich heen had. Boven 
de rouwkaart staan bekende 
woorden uit Gezang 293: Wat 
de toekomt brengen moge, 
mĳ  geleidt des Heren hand. En 
ook: ‘Ik heb vertrouwen’. Dat 
geloofde Bertha. Dat die Hand 
haar zou vasthouden, ook in 
het sterven. Woensdag 26 febr. 
hebben we afscheid van haar 
genomen in een dienst in het 
uitvaartcentrum te Nĳ verdal. 
We hebben stilgestaan bĳ  Psalm 
23. Een psalm die eindigt met 
‘…ik keer terug in het huis 
van de Heer tot in lengte van 
dagen’. Wĳ  denken daarbĳ  
aan het Vaderhuis met de vele 
woningen. Dat is de hoop 
voor Gods kinderen. In dat 
vertrouwen hebben we afscheid 
genomen van Bertha Veurink-
Schuldink. Aansluitend heeft de 
crematie plaatsgevonden. De 
Here geve Henk, de kinderen 
en kleinkinderen kracht om hun 
weg verder door het leven te 
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kunnen gaan zonder hun lieve 
vrouw, zorgzame moeder en 
trotse oma.
Zieken. Br. H. Valk, Roggestr. 
29, is opgenomen geweest in het 
ZGT te Almelo met complicaties 
vanwege darmkanker waarvoor 
hĳ  al enige tĳ d behandeld wordt. 
Na ruim een week mocht hĳ  
naar huis terugkeren.
Zr. R. Reefhuis Hoogenkamp, 
Kosterskamp 11, is na ruim 
3 weken ontslagen uit het 
ziekenhuis en is nog steeds 
herstellende van een hardnekkige 
bacterie. Al is ze nu thuis, het 
herstel gaat langzaam. Ze heeft 
een paar keer in het ziekenhuis 
een µ inke terugslag gehad en we 
hopen met haar dat nu echt de 
lĳ n naar herstel is ingezet.
Er zĳ n ook gemeenteleden die 
liever niet vermeld worden 
in het kerkblaadje, maar ook 
opnames en onderzoeken in 
het ziekenhuis achter de rug 
hebben of daar nog midden in 
zitten. De Here zĳ  met br. Valk 
en zr. Reefhuis en allen die te 
maken hebben met ziekte of de 
nodige behandelingen ondergaan. 
Hĳ  geve kracht om te dragen 
en uitzicht op verbetering of 
herstel. Hĳ  is getrouw!

HARDENBERG
Centrum-(Zuid en Noord). 
Overleden. Op 17 maart is 
op 93-jarige leeftĳ d overleden 
ennigje (Jennie) Jonkeren-
Geerlings, sinds 4 november 
2003 weduwe van Herman 
Jonkeren. Zĳ  woonde in 
Oostloorn. We leven mee met 
haar kinderen en klein- en 
achterkleinkinderen en allen die 
haar zullen missen.
Gezondheid ds. de Lange. 
Deze week bleek opeens dat 
mĳ n alvleesklier niet in orde 
is. Het is nog niet precies 
duidelĳ k wat het is, maar het 
kan ook meevallen. Er volgt 
nog aanvullend onderzoek in 
het Medisch Spectrum Twente. 
Ds. Noordmans (261507) en 
mw. Jonkers (263744) nemen 
in dringende situaties voor mĳ  
en mĳ n vrouw waar. Hartelĳ ke 
groeten, ds. de Lange.
Mw. R. Hans-Hilbink, Salland 
54, is na een hersenbloeding, nu 
opgenomen in CFH (Unit 2, k. 
14). Haar rechterarm en spreken 
is een probleem.
Mw. G. Waterink, Jonkerlaan, is 
na een heupoperatie t.g.v een val 
opgenomen in CFH (Unit 5, k. 
22). Een kaartje in deze tĳ d zal 
hen goed doen.
Mw. H. Nĳ zink-Rigterink, 

Bisschopshof, is niet geopereerd.
In deze bĳ zondere tĳ den
waar we de sociale contacten 
moeten beperken willen wĳ  u 
wĳ zen op: het Noaberschap 
in Hardenberg Centrum, tel.: 
06-13515474. U kunt hierop een 
beroep doen indien u b.v. zelf 
het huis niet uit wilt of kunt om 
boodschappen te halen, de hond 
uit te laten of iets anders. De 
vrĳ williger zal afstand houden 
om u niet te besmetten, maar 
kan weldegelĳ k iets voor u 
betekenen. Aarzel niet om te 
bellen. Contact met predikant, 
kerkelĳ k werker, ouderling of 
pastoraal bezoeker: net als u zĳ n 
ook de mensen die werkzaam 
zĳ n in het bezoekwerk meer 
thuis dan normaal. Aarzel niet 
hen te bellen, al was het maar 
om even een luisterend oor 
te vinden. We zĳ n er voor u! 
U kunt telefoonnrs. vinden op 
de website. Kerkelĳ k werker 
mw. N. Jonkers (263744) en 
predikant ds. P. Noordmans 
(261507).
Baalder. Mw. Trĳ nie 
Oosterkamp-Kuiper, 
Baalderesch 6, verblĳ ft nog 
in het CFH revalidatieafd. 5. 
We wensen haar en haar man 
sterkte.
In de Isalakliniek in Zwolle is 
dhr. J. Zweers, Brinkberg 4 
opgenomen. Post kan het beste 
naar zĳ n huisadres worden 
gestuurd.
Mw. Jopie Martens, Brinkberg 
3, ligt in het RZZ. Meeleven 
in de vorm van kaarten en 
gebeden is heel ³ jn. Zeker nu de 
verzorgingshuizen ‘op slot zitten’ 
zĳ n kaarten écht belangrĳ k!
In tegenstelling tot het vorige 
week hier geplaatste bericht, 
moeten we nu melden dat de 
ko¶  eochtend in De Boerderĳ  
om begrĳ pelĳ ke redenen niet 
doorgaat. Van uitstel komt geen 
afstel: U houdt het tegoed! De 
Diaconie.
Pastoraat. Het zĳ n onzekere 
tĳ den. Wie het ³ jn vindt om een 
luisterend oor te krĳ gen, bel 
me gerust op. Langskomen is nu 
ingewikkelder dan we zouden 
willen. Ik verleng mĳ n telefonisch 

spreekuur van 16.45-17.45 
uur. Normaal is dat iets voor 
‘korte afspraken’, nu wat mĳ  
betreft ook voor gewoon ‘uw/
jouw verhaal kwĳ t’. U mag mĳ n 
huislĳ n bellen, 272860, maar 
ook mĳ n 06 nr.: 06-25417643. 
Voordeel van dat nummer is 
dat we via internet kunnen 
facetimen/beeldbellen. Dan 
spreek je elkaar én zie je elkaar! 
Voor alle praktische vragen 
rondom boodschappen doen 
enz.: het Baalder Noaberschap 
is beschikbaar. Bel gerust: 
0618408032 Baalderveld.
Zieken. Bertha van Faassen 
(Eendekroos 15) verblĳ ft nog 
altĳ d in Clara Feyoena Heem 
om te revalideren. Het is nu 
een bĳ zondere situatie die het 
er voor haar en haar gezin niet 
gemakkelĳ ker op maakt. Wilt u 
haar een kaartje sturen? Bertha 
verblĳ ft op de revalidatieunit 2, 
k. 20.
Misschien hebt u nog wel 
andere mensen in gedachten 
voor wie deze tĳ d zwaar valt; 
een kaartje of telefoontje 
doet goed als een teken van 
leven. Wĳ  vragen of u zelf 
per mail of telefoon aangeeft 
wanneer er behoefte is aan 
een luisterend oor en gesprek. 
Het bezoek aan huis is in 
deze periode zeer beperkt 
mogelĳ k. We vragen daar 
begrip voor. Sociale onthouding 
is hierbĳ  het uitgangspunt. 
In uitzonderlĳ ke situaties is 
overleg mogelĳ k wanneer een 
bezoek aan huis of familie beslist 
noodzakelĳ k is. De taakgroep 
pastoraat is telefonisch 
bereikbaar via: 06-20407287 
e-mail: pastoraatbv@gmail.
com Tel.: Noaberschap Stand 
by Baalderveld: 06-16634227 
e-mail: standbybaalderveld@
gmail.com Via de telefoon, mail 
of het contactformulier op de 
website www.pietlangbroek.nl 
kunt u contact opnemen met de 
wĳ kpredikant. Wĳ kpredikant 
Piet Langbroek is bereikbaar 
via: 06-42216019, e-mail: info@
pietlangbroek.nl
Radewĳ k. De wĳ kgemeente 

feliciteert mw. G. van der Veen-
Pas, Radewĳ kerweg 2, die 29 
maart haar 86e verjaardag

LUTTEN/SLAGHAREN
Op advies van de PKN
komen alle kerkdiensten t/m 
6 april in zowel Lutten als 
Schuinesloot te vervallen.
Jarig. Dhr. G.J. Rĳ ks, 
Lutteresweg 27, 7775 PN 
Lutten, 24-03-1924.
Mw. M. Temmink-Gritter, 
Lage Landweg 1, 7777 RN 
Schuinesloot, 24-03-1940.
Dhr. H. Zomer, Kiezelweg 5A, 
7775 PD Lutten, 27-03-1949.
Geboren. In liefde ontvangen 
met vreugde verwacht heeft 
God ons diepst verlangen op 
Zĳ n tĳ d in vervulling gebracht. 
Dankbaar en blĳ  zĳ n Erik 
en Michelle Duinkerken, 
Schuineslootweg 98, 7777 RD 
Schuinesloot met de geboorte 
van hun dochtertje Helma 
Marian. Roepnaam Emma. Emma 
is geboren op 12 maart 2020. 
Wĳ  wensen Erik en Michelle veel 
geluk en Gods onmisbare zegen 
voor de toekomst! 
Digitale bemoediging - 
Zoekend naar licht. Geliefde 
broeders en zusters. 
Misschien heb je het ³ lmpje 
op de Facebookpagina van de 
Emmaüsgemeente al bekeken. 
Op deze manier wil ik u graag 
bemoedigen en laten zien 
dat kerk-zĳ n niet ophoudt 
als we elkaar niet op zondag 
kunnen ontmoeten. Het 
³ lmpje heet: Zoekend naar 
licht - Lutten Maart 2020 
https://www.youtube.com/
watch?v=P7vUDPv74pM
Rommelmarkt. Beste 
gemeenteleden, Hier een 
stukje over de jaarlĳ kse 
Rommelmarkt in Lutten. Op 
18 april is het weer zover. De 
jaarlĳ kse Rommelmarkt van de 
Emmaüsgemeente staat weer 
voor de deur. Om 14.00 uur 
gaan de hekken open en kunt 
u weer volop rommelen tussen 
alle spullen, en koopjes op de 
kop tikken. De ene helft van de 
opbrengst van de Rommelmarkt 
gaat altĳ d naar het Jeugdwerk 
van de Emmaüsgemeente. De 
andere helft gaat naar een goed 
doel. Het goede doel voor dit 
jaar is geworden: The Heart For 
Gambia.
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GRATIS 
proberen!!

“De Bijbel is geen boekje 
voor het bloeden.”

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

Zonder kosten. Zonder verplichting.

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

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

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

Advertenties

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Halfweg-Zwanenburg, ds. 
W.A. van Rĳ n te Den Helder, die 
dit beroep heeft aangenomen

Aangenomen
naar Woerden (herv. 
wĳ kgemeente Noord en West), 
ds. J.W. Stam te Barendrecht 
(herv. Dorpskerk)

Bedankt
voor Emst (herv.), ds. M.C. 
Stehouwer te Wĳ ngaarden (herv.)

HERSTELD HERV. KERK
Beroepen
te Putten-Ermelo-
Harderwĳ k-Hierden, ds. F. van 
Binsbergen te Schoonrewoerd

CHR. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Urk (Ichthus), ds. H.K. Sok te 
Opperdoes. 

Aangenomen
naar Dronten, ds. J. 
Oosterbroek te Kantens. 

Bedankt
voor Drachten, ds. G.J.H. Vogel 
te Dordrecht-Zuid.

GEREF. GEMEENTEN
Bedankt
voor Krabbendĳ ke en voor 
Poederoĳ en, ds. J.M.D. de Heer 
te Middelburg-Centrum
voor Moerkapelle, ds. S. 
Maljaars te Meliskerke
voor Zwolle, ds. M. Joosse te 
Ede

GEREF. GEM. IN 
NEDERLAND
Bedankt
voor Waardenburg, ds. O.M. 
van der Tang te Alblasserdam

komen en gaan
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In onthechtende 
tijden zijn mensen 

vaak wanhopig op zoek naar ant-
woorden op de daaruit voort-
vloeiende benauwende vragen. 
Deskundigen worden binnenge-
vlogen bij de diverse media om 
hun licht te laten schijnen over 
de chaos en de duisternis die het 
wereldtoneel gaan beheersen. 
Het lastige is dat je soms tegen-
gestelde antwoorden krijgt: waar 
moet je als mens dan op koersen?

Ook binnen de diversiteit van 
onze geloofsgemeenschappen 
wordt op vele wijzen naarstig 
gezocht naar antwoorden op 
beklemmende levensvragen. Dit 
gebeurt al eeuwen en eeuwen. 
De bijbelse verhalen staan vol 
met voorbeelden van zoekende 
mensen. Waarom is er zoveel 
ellende, hoe bestaat het toch dat 
mensen elkaar zoveel leed aan-
doen? Wat kunnen wij als kleine 
individuen doen om toch te stre-
ven naar een leefbare aarde? 

In de rechterflank van onze ker-
ken luidt vaak het antwoord dat 
God in zijn al bestierende wijs-
heid er een bedoeling mee zal 
hebben die wij mensen (nog) niet 
kunnen zien. Aan de linkerflank 
zal er meer gekeken worden naar 
de mens zelf, die verantwoorde-
lijk is gesteld voor de aarde en al 
wat daarop leeft. Beide flanken 
zijn nodig om elkaar in een zeker 
evenwicht te houden: met één 
vleugel kan een vogel niet vliegen. 

Maar ondertussen is de kwets-
bare mens raakbaar. Want wat 
gebeurt er als het antwoord 
‘breekt’? Dat er iets gebeurt 
waarvan je nooit gedacht had 
dat het zou gebeuren en dat 
de wereld op de kop zet? Wat 
gebeurt er dan, wanneer alle 
antwoorden die je tot dusverre 
gevonden had en waar je tevre-
den mee was of waar je uitste-
kend mee kon leven, niet meer 
gelden? Dit  kan een enorme ont-
reddering veroorzaken. 

Waar moet je naar toe wan-
neer het antwoord ‘breekt’? Wat 
gebeurt er met de mens op het 
snijvlak van het bestaan? Oude 
beelden voldoen niet meer, zorg-
vuldig opgebouwde zekerheden 
wankelen door haperende fun-
damenten. Alles waar hoop op 
gevestigd was, verdwijnt achter 
een waas van onzekerheid. 
Misschien is dit wel wat er met de 
volgelingen van Jezus gebeurde, 
toen hij aan het politieke Romein-
se kruis het leven liet. Deze bij-
zondere herder en leraar, hun 
ijkpunt, verdween uit hun leven. 
Hen in grote ontreddering ach-
terlatend. 

Tijdens de zogenoemde veer-
tigdagentijd, vroeger lijdenstijd 
genoemd binnen onze kerken, 
waarin wij ons nu bevinden, is het 
goed om op meditatieve wijze stil 
te staan bij de vraag: wat kan er 
gebeuren wanneer het antwoord 
‘breekt’? Durf je dan vol vertrou-
wen in het diepe te springen? 

Antwoord?
DOOR DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN

Helmich van Dijk, Nienke 
Apperlo en Herbien Marijs 
vormen samen Uitvaartver-
zorging Van Dijk in Has-
selt. Ze doen hun werk met 
veel aandacht en liefde. Aan 
alles is te merken dat ze wer-
ken vanuit een christelijke 
levensovertuiging. 

“Maar die ligt er 
niet dik bovenop”, 

zegt Helmich. “Toch merken 
mensen wel aan ons dat we gelo-
ven. Ik was laatst op een niet-ker-
kelijke uitvaart en het  gesprek 
kwam na afloop op het geloof. 
Zonder dat ik ook maar één keer 
iets over mijn geloofsovertuiging 
had gezegd, zei de familie: ‘We 
hebben gemerkt 
dat je christen 
bent…’ Kennelijk 
was er in mijn 
houding en manier 
van doen iets 
waaraan ze dat 
konden zien.” De drie zijn allen 
actief lid van een kerk. “Maar we 
vinden het etiket niet zo belang-
rijk. We zijn gelovig. De naam van 
de kerk doet er niet toe. Overi-
gens begeleiden we met evenveel 
liefde uitvaarten van mensen die 
niet kerkelijk zijn. Dat maakt geen 
verschil.” 

Uitvaartverzorging Van Dijk is in 
1959 opgericht door Helmichs 
grootvader. In 1971 nam Hel-
michs vader het bedrijf over om 
in 1997 het stokje door te geven 
aan zíjn zoon. “Vroeger spraken 
we van het leiden van een uit-
vaart, nu over begeleiden. De 
familie is tegenwoordig inten-
sief betrokken. Nabestaanden 
zijn vaak aanwezig bij de laatste 
verzorging of helpen mee. Denk 
bijvoorbeeld aan het wassen en 
kleden van de overledene. Dit 
gebeurt meestal thuis, maar het 
kan ook in het ziekenhuis. Soms 
laat een familie de zorg liever aan 
ons over, omdat het te confron-
terend is.”

Alles in overleg
Als een overlijden is gemeld, 
moeten er een heleboel dingen 
worden geregeld. Tijdens het 

gesprek met de familie komen het 
leven en de wensen van de over-
ledene voorbij alsmede de keuze 
van een predikant of spreker, de 
locatie of de begraafplaats. Ook 
vele praktische zaken komen aan 
bod, zoals  het drukken van de 
rouwkaart, de invulling van de 
condoleance, de keuze van een 
kist en wie wat gaat doen op 
welk moment. Als het gaat om 
praktische dingen, kan de familie 
veel invloed hebben. Herbien: 
“Specifieke handelingen die de 
zorg betreffen, liggen op ons ter-
rein; wij leggen de laatste hand 
aan de verzorging.”

Alle tijd
Van Dijk Uitvaartverzorging heeft 
diverse vaste contacten voor 
het inhuren van diensten en pro-
ducten, of het nu gaat om een 
opbaarruimte, rouw- en volgauto, 

de geluidsinstalla-
tie of de bloemen 
bij het graf. De 
drie collega’s wer-
ken vanuit huis en 
hebben dus geen 
‘duur’ kantoor. 

Helmich: “De commercie staat 
niet voorop. Zo zijn er wel eens 
mensen die zelf een bepaald aan-
tal volgauto’s in gedachten heb-
ben. Voor ons zou het dan heel 
makkelijk zijn om hierin mee te 
gaan, maar we vertellen dan toch 
liever aan de familie dat het mis-
schien ook wel met minder kan.” 
Nienke: “Ik heb wel eens gemerkt 
dat een familie het gesprek zo 
kort mogelijk wilde houden, 
omdat ze dachten dat het anders 
te duur werd. Maar we heb-
ben een gemiddeld tarief en we 
nemen echt alle tijd die nodig is. 
Als een gesprek langer duurt dan 
gemiddeld, maakt dat het afge-
sproken eindbedrag niet hoger.” 

Persoonlijke aandacht
In Helmichs geval ging het beroep 
over van vader op zoon. 
Voordat Herbien in het bedrijf 
kwam, werkte zij 34 jaar in de 
thuiszorg. Haar toenmalige werk-
gever ging failliet. Na een periode 
waarin zij zich oriënteerde op 
een nieuwe stap in haar carrière, 
kwam zij uit bij de uitvaartver-
zorging. “Ik ben de opleiding gaan 
volgen en ik heb Helmich gebeld 
of ik kon meelopen om te kijken 
of dit werk bij mij past. Ik kende 

het bedrijf van vroeger. Mijn 
vader is door Helmich begraven.”
Nienke werkt al zeventien jaar bij 
de onderneming. “Eerder werkte 
ik elders, maar ik wilde graag per-
soonlijke aandacht voor de fami-
lie. Ik heb een wisseling van baan 
destijds in gebed gebracht bij 
God, uiteindelijk ben ik van Hem 
afhankelijk.” 

Het uitvaartbedrijf is actief in 
de regio Noordwest Overijssel, 
Zuidwest Drenthe, Noordoost-
polder en Flevoland. Helmich: 
“De grenzen zijn niet scherp. 
Soms vraagt familie uit een ande-
re plaats of ik een uitvaart kan 

begeleiden, omdat ik de over-
ledene heb gekend of omdat de 
familie mij kent. Dat is natuurlijk 
ook prima.” 
Families hebben gedurende de 
gehele uitvaart steeds met dezelf-
de persoon te maken. Bij elke 
begrafenis zijn twee begeleiders. 
Enkele weken erna is er een nage-
sprek met de familie. Een jaar na 
de tijd is er een contactmoment 
door middel van een kaartje, tele-
foontje of anderszins. 

Geloof
Veel uitvaarten in de Kop van 
Overijssel zijn nog kerkelijk maar 
het mindert wel. Vergeleken met 
vroeger is het aantal crematies 
ook toegenomen.

Wat is de rol van het christelijk 

geloof in jullie leven? Helmich: 
“Het geloof is met mijn gehele 
leven verweven. Ik leef in afhan-
kelijkheid van God.” Zijn collega’s 
knikken instemmend. “We heb-
ben het niet de hele dag over het 
geloof, maar geloofszaken komen 
natuurlijk wel ter sprake en we 
bidden ook wel voor elkaar als er 
soms moeilijke situaties zijn.”  

Hoe denken jullie over leven na 
de dood? Helmich: “Mijn geloof 
heeft zich ontwikkeld. Ik ben daar 
heel anders over gaan denken dan 
ik vanuit mijn kerkelijke achter-
grond gewend was. Ooit hoorde 
ik een predikant zeggen dat het 

eeuwige leven nu al begint, terwijl 
we nog op aarde zijn. Daar heb ik 
veel over nagedacht en ik geloof 
dat dat zo is. Het gaat uiteindelijk 
om de Liefde van God, die we nu 
en ook na onze lichamelijke dood 
ervaren en die veel en veel groter 
is dan we nu ooit kunnen besef-
fen. We hebben er gewoon geen 
woorden voor. Mijn gedachten 
hierover worden versterkt door 
een boek waarin bijna-dood-
ervaringen worden beschreven. 
De mensen die na hun lichame-
lijke dood door een tunnel gingen 
en terugkwamen, ervoeren Licht 
en een oneindige Liefde. Het 
frappante is dat ik onlangs een 
mevrouw na een uitvaart hoorde 
vertellen dat ze dit ook had mee-

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

V.l.n.r. Herbien Marijs, Nienke Apperlo en Helmich van Dijk,  
van Van Dijk Uitvaartverzorging

“Wij zorgen voor rust 
in een heftige  
periode”

Uitvaartverzorging Van Dijk Hasselt geworteld in de regio

“Vroeger spraken we Van het 
leiden Van een uitVaart, nu 
oVer begeleiden. de familie 
is tegenwoordig intensief 

betrokken.
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Zaterdag 28 maart
EO | NPO2 | 18.10
Nederland Zingt
Edam. Samen zingen en genie-
ten van het prachtige gezang van 
Mannenkoor De Gouwestem, 
Young Ladies Choir Hadassah en 
Joke Bruis.

Zondag 29 maart
KRO-NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
Hein Falcke is een Duits astro-
noom. Hij  doet onderzoek naar 
zwarte gaten. Als inspiratietekst 
kiest hij  de eerste verzen uit 
Johannes: ’In het begin was het 
Woord, het Woord was bij  God 
en het Woord was God!’

Zondag 29 maart
EO | NPO2 | 09.20
Kerkdienst
Iedere zondagmorgen om 9.20 
zendt de EO een TV-kerkdienst 
uit op NPO2. Aanleiding voor de 
speciale TV-diensten zij n de maat-
regelen rond het coronavirus.

Maandag 30 maart
EO | NPO2 | 14.40
Rail Away
In Portugal reizen we per trein 
door het centrale gedeelte van dit 
land waarbij  het spoor de rivier 
de Taag volgt.

Dinsdag 31 maart
AVROTROS | NPO2 | 20.25
Krabbé zoekt Chagall
Jeroen Krabbé vertrekt in het 
voetspoor van Chagall naar Parij s. 
Chagall voelt zich voor het eerst 
echt vrij  in Parij s. Hij  is geen 
tweederangsburger meer en laat 
zich inspireren door alle nieuwe 
kunststromingen.

Woensdag 1 april
NTR | NPO2 | 20.25
De zware jas van Beatrix
Beatrix ligt onder vuur. Ze lij kt 
zich met staatszaken te bemoei-
en. En met de keuze van haar 
schoondochters. De roddelbladen 
klagen.

Donderdag 2 april
KRO-NCRV | NPO2 | 16.10
Met hart en ziel
Soraya en Ester organiseerden de 
Veggie Week: leerlingen van het 
Trinitas Gymnasium in Almere 
worden uitgedaagd een week 
geen vlees te eten. Dominee 
Rianne Veenstra van de Protes-
tantse Gemeente Almere raakt 
geïnspireerd door deze actie en 
besloot met de kerk aan te haken: 
als start van de vastentij d.

Vrij dag 3 april
KRO-NCRV | NPO2 | 23.25
Kenau
Haarlem, december 1572. Kenau 
Simonsdochter Hasselaar levert 
het hout om de poorten van 
Haarlem te versterken, maar ron-
selt ook vrouwen om gezamenlij k 
de Spanjaarden met hand en tand 
te bevechten.

RTV-tips

Absolute waarheid 
bestaat wél!
De Leidse Rechtsfi losoof Andreas 
Kinneging heeft geen hoge pet op 
van de Verlichting en de Roman-
tiek, als het om waarheidsvinding 
gaat, zo meldt hĳ  in het Neder-
lands Dagblad. Absolute waar-
heid bestaat volgens hem.

“Zowel de Verlichting als de 
Romantiek is in de uiterste con-
sequentie nihilistisch. Als ik stu-
denten vraag of er een absolute 
maatstaf is voor goed en kwaad 
zeggen ze bij na altij d nee. Maar 
vrij heid en gelij kheid dan, vraag 
ik vervolgens. Ja, die zij n wel 
absoluut, vinden ze. Maar dat 
klopt niet wanneer je Verlich-
ting en Romantiek consequent 
doordenkt. De Verlichting leidt 
uiteindelij k tot scientisme, het 
geloof in de wetenschap. Daarin 
bestaan geen waarden. Voor 
een romanticus bestaan abso-
lute waarden uiteindelij k ook 
niet, want het gaat erom wat het 
individu vindt of voelt. Maar de 
waarheid is niet relatief. Dit is 
bij voorbeeld een glas water en 
geen glas melk. Bij  een rechts-
zaak moet iemand op ware gron-
den veroordeeld kunnen worden. 
Maar wij  kennen als mens niet 
de hele waarheid. Dat is omdat 
we een wezen in het midden zij n. 
Wij  staan als mens tussen de 
absolute kennis van waarheid en 
onwetendheid. Wie zegt dat de 
absolute waarheid niet bestaat 
maakt de mens tot maat. De 
waarheid is een transcendent 
aspect van de wereld waarnaar 
de mens zich heeft te richten. 
Wie dat niet doet, houdt alleen 
het ik over. Het is als de zonde-
val. Wat wilden Adam en Eva? 
Gelij k zij n aan God en vrij  van 
het gebod. Dat is een waange-
dachte, ze verloren de juiste 
maat uit het oog.”

Problemen niet ‘managen’ 
maar oplossen
Hoe luistert u naar de gemiddelde 
preek, vraagt het Nederlands 
Dagblad aan de 85-jarige litera-
tuurwetenschapper Lambert Wie-
renga, van wie onlangs het boek 
‘Mens zoekt God’ verscheen.

“Ik houd het vaak niet vol. De 
benadering ‘wat staat hier, en 
wat zegt dat ons’ vind ik heel 
gemakzuchtig. Een preek moet 
interpretatie zij n van wat er 

staat, het is onze gezamenlij ke 
leerstof. Zo moet een predikant 
zich een docent betonen. lk 
houd van een solide preek die zo 
wordt opgezet. De boodschap, 
die verzin ik zelf wel, dat kan 
toch niemand voor mij  doen.” 
Wierenga pleit voor een chris-
tendom dat goed geschoold en 
gevormd is, en dan met het oog 
op deze tij d duidelij ke, moedige 
keuzes durft te maken. Geen 
problemen ‘managen’, zoals hij  
veel in de kerk ziet gebeuren, 
maar oplossen. Zo loopt zij n 
boek uit op het pleidooi las-
tige kerkelij ke vraagstukken te 
beslechten: Bevestig zo snel 
mogelij k vrouwen in de kerke-
lij ke ambten en geef homo’s een 
volwaardige plek. Dat Paulus 
schrij ft over het zwij gen van de 
vrouwen heeft volgens hem niets 
met interpretatie te maken. 
“Dat is uit en te na geïnterpre-
teerd. Het is duidelij k wat Paulus 
wil. Maar daar moeten we ons 
maar even niks van aantrek-
ken. We zij n volwassen mensen. 

Paulus kende onze maatschappij  
niet, wij  wel. We hebben volwas-
sen vrouwen, intelligente vrou-
wen, daadkrachtige vrouwen, 
vrome vrouwen, profi teer daar-
van.” Zo’n keuze mag je vrij moe-
dig en vol vertrouwen nemen 
zonder het te willen baseren 
op precieze bij belteksten, vindt 
hij . Dat is de vrij heid die je als 
goed onderrichte, geschoolde 

christen hebt. “lk denk dat een 
Christen als eerste open moet 
zij n, zelfvertrouwen moet heb-
ben. Omdat hij  weet waar hij  het 
zoeken moet, en weet hoe hij  
zoeken moet.”

Mensen worden veel te oud
Schrĳ ver Jeroen Brouwers is inmid-
dels de tachtig gepasseerd. De 
Telegraaf interviewde hem naar 
aanleiding van zĳ n nieuwe boek 
‘Cliënt E. Busken’.

“Schrij ven is een lichamelij ke 
daad! Je moet de woorden voe-
len; de inkt die via je hand uit je 
pen vloeit, is een soort bloed. 
Daarna komt de tikmachine aan 
de beurt en dan zet mij n echt-
genote of een vriendin het over 
op de computer. Ik ben daar te 
stom of te oud voor, te onhan-
dig of ongeduldig. Ik doe nu wel 
stoer, maar ik heb twee her-
seninfarcten gehad. Ik moet elk 
lettertje op papier krabbelen, 
mij n handschrift is niet meer 
te lezen. Daarna tik ik het snel 
zelf over op de machine, anders 
weet ik niet meer wat ik heb 
geschreven. Wat een gesukkel. 
Mensen worden veel te oud. Ik 
lag tij dens het schrij ven van ‘Cli-
ent E. Busken’ zoals gezegd vaak 
in het ziekenhuis, het had vorig 
jaar of het jaar daarvoor al moe-
ten verschij nen, maar het raakte 
niet voltooid. Het idee dat ik zou 
sterven en een onvoltooid werk 
zou achterlaten, vond ik zeer 
onartistiek. Ik zei tegen Gwen-
nie: als dat zo is, dan moet je het 
weggooien, ik wil niet dat er een 
overblij fsel wordt gepubliceerd.” 

-
-

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.

DOOR DS. TAMMO OLDENHUIS, 

COEVORDEN

Ik zou zeggen gewoon rustig blij -
ven, want angst is nog nooit een 
goede raadgever geweest. We 
hadden gedacht dat het virus in 
China zou blij ven. We hoorden 
er toen wel van maar dat was nu 
eenmaal in Verweggistan, dus ver 
van ons bed. Maar nu is er gerede 
kans dat het in onze eigen bedste-
de terecht kan komen, dus zand-
zakken voor de deur. Komende 
zondag niet met zij n allen naar de 
kerk, de stammen kunnen nu niet 
vrolij k opwaarts gaan om met een 
Psalm te spreken. Dus nu maar 
kij ken naar ‘Kerkdienst gemist’ op 
de computer om toch de zondag 
te vieren en anders een kleine 
huisgemeente vormen. 

Het brengt ons terug naar de 
oervormen van het Christendom 

waar mensen op de eerste dag 
van de week in kleine groepjes bij  
elkaar zaten om het evangelie te 
horen, om te zingen, te bidden 
en het brood te 
delen. In de kleine 
kring is de bele-
ving vaak nog veel 
intensiever dan 
in de kerkdienst 
waar je met velen 
bij  elkaar bent. 
Wellicht brengt deze crisis een 
nieuw elan in de kerk. Juist door 
de nood leert een mens waar-
deren wat hij  altij d heeft mogen 
ontvangen. 

Laten we wel wezen, vele voor-
rechten beschouwen we als 
gewoon en als vanzelfsprekend. 
Je daarop grondig bezinnen is niet 
verkeerd en het kan zo je geeste-
lij k leven verdiepen. 

Trouwens nog heel iets anders: 
Eén van de door de regering 
voorschreven maatregelen heeft 
ook nog een ander aspect en dat 
juich ik ook zeer toe, niet alleen 
nu tij dens de crisis, maar zelfs bij  
voortduring. Die maatregel is dat 
je in elk geval elkaar bij  begroe-

tingen niet drie keer moet gaan 
zoenen. Aan dat gelebber heb ik 
al sinds jaar en dag een geweldige 
hekel. Ik laat het bij  felicitaties 

meestal bij  een 
ferme handdruk 
en zal daardoor 
door vrouwen 
in dit geval als 
een hark en een 
kouwe kikker 
worden bekeken. 

Ik lij d gelukkig niet aan smetvrees 
maar ik moet er niet aan denken 
dat ik al die vrouwelij ke wangen 
op verjaardagfeestje moet bekus-
sen waar al vele voorgangers en 
voorgangsters hun bacteriën en 
virussen hebben achtergelaten. Ik 
wend mij  ook meestal een ver-
koudheid voor om dat gesmak en 
gesputter te voorkomen, maar nu 
kan ik in elk geval legaal nee zeg-
gen. Ik hou het straks weer op 
een gewone ferme handdruk.

Hopelij k worden we voor verdere 
virale rampen bewaard, herkrij -
gen we de nuchterheid en bezin-
nen we ons op de vele onver-
diende voorrechten die we tot op 
de dag van heden elke dag hebben 
genoten. 

Je kunt de radio of de tele-
visie niet aanzetten, de krant 
opslaan of het gaat over het 
oprukkende virus. De vraag 
was steeds hoe we van het 
gas afkomen, maar die is nu 
veranderd in de vraag hoe 
we van het virus afkomen. 
De economie raakt hope-
loos in het slop. Aandelen 
kelderen heftig. Ingrijpen-
de maatregelen zijn onder-

Bezinnende 
gedachten

bij de achterdeur 

hand genomen, zelfs de 
zondagse erediensten wor-
den geschrapt. Zeg maar 
rustig dat er sprake is van 
een totale ontwrichting van 
het maatschappelijk leven. een ander aspeCt JuiCh ik Zeer 

toe, niet alleen nu tiJdens de 
Crisis, maar biJ Voortduring: 
dat Je in elk geVal elkaar biJ 

begroetingen niet drie keer moet 
gaan Zoenen
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MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. 
Wolfertstraat 35, 7692 AH 
Mariënberg, tel. 0523-235724, 
e-mail j.visser.hesselink@gmail.
com
Helaas is er op 29 maart geen 
kerkdienst in de Sionskerk. Maar 
er zĳ n wel kerkdiensten terug 
te bekĳ ken of te beluisteren 
via: www.kerkomroep.nl, ook 
diensten vanuit de Sionskerk.
Meeleven. We noemen fam. 
Bouwhuis-Noeverman en familie 
Noeverman-van de Velde, zĳ  
moesten plotseling afscheid 
nemen van hun broer en oom. 
Heel veel sterkte toegewenst 
in deze o zo moeilĳ ke tĳ d. 
We bidden jullie toe dat jullie 
Gods dragende en troostende 
nabĳ heid mogen ervaren. We 
bidden ook om Gods nabĳ heid 
voor Harry Dunnewind nu 

hĳ  in de komende week een 
hartoperatie moet ondergaan. 
We denken ook aan allen die 
op welke manier dan ook zĳ n 
getro¹ en door het coronavirus. 
Heel veel sterkte gewenst en we 
bidden om kracht en bescherming 
van onze Hemelse Vader. 
Tekst. N.a.v. Prediker 3: 
1 – 4 de volgende woorden: 
Hoeveel uur per week besteed 
je aan tv kĳ ken of aan sport, 
actief of passief. Hoelang zit 
je achter de computer op 
Facebook of Instagram, of doe 
je computerspelletjes? Mag dat 
niet dan? Mag je je niet lekker 
ontspannen? Natuurlĳ k wel. 
Maar zet er deze vraag eens 
tegenover: hoeveel uur per 
week is voor God? Of moet je 
dan in minuten rekenen? (uit: 
Ontmoeten van Ina v/d Beek)

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdiensten 29 maart: 
10.00 en 14.30 geen dienst.
De komende zondagen
wordt elke week voor 
zolang het kan of nodig is ’s 
morgens om 10.00 uur een 

dienst uitgezonden vanuit 
de Johanneskerk. Deze is te 
beluisteren op Kerkdienst 
gemist en via de kerktelefoon. 
Ds. Timmer zal in deze diensten 
voorgaan in aanwezigheid van 
een ouderling, een diaken, 
een organist en een koster. 
Als kerkenraad zien we in 
verbondenheid met onze 
gemeenteleden uit naar mooie 
en gezegende diensten. Zo 
mogen we met elkaar gebruik 
maken van de mogelĳ kheden 
die er zĳ n om in deze onzekere 
tĳ den toch gesterkt en 
bemoedigd te kunnen worden 
door Gods rĳ ke Evangelie. Het 
is ³ jn om op deze manier er 
voor elkaar te kunnen zĳ n en 
al kunnen we niet bĳ  elkaar op 
bezoek gaan mogen we ons 
toch met elkaar verbonden 
weten en belangrĳ ker nog 
met God verbonden weten. 
We denken met name aan 
hen die verzorgd worden in 
Nieuw Clarenberg en een 

gemeentelid die in De Schakel 
in Emmeloord wordt verpleegd 
of thuis van hulp afhankelĳ k 
zĳ n en nu geen bezoek mogen 
ontvangen. We waarderen 
de inzet van hen die juist nu 
zich verantwoordelĳ k weten 
om er voor de kwetsbaren en 
ouderen te zĳ n om hen bĳ  te 
staan met de zorg die nodig is. 
We dragen zowel zorg verleners 
als zorgontvangers op in ons 
gebed en bidden hen Gods hulp 
en bĳ stand toe voor nu en voor 
de komende tĳ d. We kunnen 
door allerlei eenvoudige gebaren 
al veel betekenen voor elkaar. 
Een kaartje, een telefoontje of 
zoals al veel kinderen doen een 
mooie tekening maken voor de 
ouderen en eenzamen dragen 
bĳ  aan een verlichting van de 
situatie. Laten we wat op elkaar 
letten en elkaar steeds in het 
oog houden zoals God ons ook 
leert in zĳ n woord. Omzien 
naar elkaar en elkaar met liefde 
en zorg omringen. Ook vanaf 
deze plaats wensen we iedereen 
veel sterkte en bovenal Gods 
onmisbare nabĳ heid toe voor de 
tĳ d die voor ons ligt.
Hartelĳ ke groeten en onder 
deze omstandigheden een goede 
week toegewenst.

berichten uit de gemeente
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gemaakt. Het betekent trouwens 
niet dat ik niet bang ben voor de 
dood. Ik ben wel benieuwd wat er 
na de dood volgt, maar je moet 
natuurlĳ k eerst door het ster-
vensproces heen. Dat kan pĳ nlĳ k 
zĳ n. Vergelĳ k het maar met een 
geboorte, maar dan andersom.”  
Herbien: “Het is belangrĳ k om te 
weten dat God van je houdt en 
dat je mag vasthouden aan Zĳ n 
beloften. Het gaat uiteindelĳ k om 
de relatie die je met God hebt.”

Erehaag
Is iemand van jullie wel eens een 
uitvaart bĳ gebleven, waar je wak-
ker van lag?
Nienke:  “Ik heb een keer een 
uitvaart van een pasgeboren baby 
begeleid, terwĳ l ik zelf net oma 
was geworden. Dat was moeilĳ k, 
maar ik heb niets laten merken. 
Achteraf konden de ouders en ik 
terugkĳ ken op een goede week, 
ondanks alle verdriet. Ik heb 
tegen hen gezegd: “Ik pak jullie bĳ  
de hand en God doet dat ook.” 
Ik herinner me ook een uitvaart 

met een motorrĳ der. Toen de 
rouwwagen op weg was naar het 
crematorium, vormden motor-
rĳ ders bĳ  aankomst een erehaag. 
Indrukwekkend.”

Vertrouwen
Motto van Van Dĳ k is ‘Als het om 
vertrouwen gaat’. Helmich: “We 
moeten het vertrouwen van de 
klant winnen in een heftige situ-
atie. Wĳ  op onze beurt kunnen 
ons vertrouwen weer op God 
stellen.” Zelf ervoer Helmich dui-
delĳ k Gods leiding toen hĳ  in een 
moeilĳ ke periode zat en een fami-
lie moest begeleiden waar iemand 
was overleden door zelfdoding. 
“Ik zag er enorm tegen op, maar 
toen ik aankwam, was de domi-
nee al aanwezig en die had de 
familie uitgebreid gesproken. 
Een enorme opluchting. Ik heb 
het gezien als leiding van God.” 
Herbien: “Als uitvaartverzorging 

heb je, op de dag van de uitvaart, 
een bĳ zondere positie. Enerzĳ ds 
vervul je een centrale rol: het 
begeleiden van een familie door 
de dag heen op cruciale momen-
ten. Anderzĳ ds sta je op de ach-
tergrond en ben je voorwaar-
denscheppend bezig. Deze twee 
dingen goed bĳ  elkaar weten te 
brengen, geeft de rust die nodig 
is in een heftige periode en een 
spanningsvolle dag.”

Meer informatie: 
www.uitvaartvandĳ k.nl

Uitvaart in verban met corona

Voor de uitvaartbranche  is een protocol opgesteld 

over de vraag hoe gehandeld kan worden bĳ  het 

verzorgen van een overledene en het regelen van 

een uitvaart. Op dit moment is het advies om uit-

vaartplechtigheden te laten plaatsvinden met maxi-

maal 30 personen.
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tingen niet drie keer moet gaan 
zoenen. Aan dat gelebber heb ik 
al sinds jaar en dag een geweldige 
hekel. Ik laat het bĳ  felicitaties 

meestal bĳ  een 
ferme handdruk 
en zal daardoor 
door vrouwen 
in dit geval als 
een hark en een 
kouwe kikker 
worden bekeken. 

Ik lĳ d gelukkig niet aan smetvrees 
maar ik moet er niet aan denken 
dat ik al die vrouwelĳ ke wangen 
op verjaardagfeestje moet bekus-
sen waar al vele voorgangers en 
voorgangsters hun bacteriën en 
virussen hebben achtergelaten. Ik 
wend mĳ  ook meestal een ver-
koudheid voor om dat gesmak en 
gesputter te voorkomen, maar nu 
kan ik in elk geval legaal nee zeg-
gen. Ik hou het straks weer op 
een gewone ferme handdruk.

Hopelĳ k worden we voor verdere 
virale rampen bewaard, herkrĳ -
gen we de nuchterheid en bezin-
nen we ons op de vele onver-
diende voorrechten die we tot op 
de dag van heden elke dag hebben 
genoten. 

gebed van de week

In uw handen 
Vader, ik verlaat mĳ  op U, 
doe met mĳ  wat U behaagt. 

Wat U ook met mĳ  doet, ik dank U. 
Ik ben tot alles bereid, ik aanvaard alles. 

Als uw wil maar geschiedt in mĳ  en in al 
uw schepselen,
meer verlang ik niet, mĳ n God. 

Ik leg mĳ n leven in uw handen, ik geef het 
U, mĳ n God, 
met alle liefde in mĳ n hart, omdat ik U 
liefheb. 

De liefde beweegt me ertoe me aan U te 
geven, 
mĳ n leven helemaal in uw handen te leg-
gen

met een eindeloos vertrouwen,
omdat U mĳ n Vader bent. 

Charles de Foucauld 

overgenomen uit: Gebeden voor elke dag, Royal Jongbloed

Restaurant en team 
staan paraat
Een restauranteigenaar wil niet 
stil toekĳ ken terwĳ l de corona-
besmetting om zich heen grĳ pt. 
Daarom biedt hĳ  zĳ n hulp aan en 
dat van zĳ n 80 mensen tellende 
team. “Is het in de voedselindu-
strie, in de zorg, een particulier, 
het maakt niet uit. Samen gaan 
we de strĳ d aan.”

Studente past op
Een hulpvaardige studente stuur-
de dit berichtje de wereld in: 
“Lieve mensen, veel ouders zitten 
met de handen in het haar omdat 
ze geen oppas kunnen vinden. Zit 
jĳ  ook met dat probleem? Stuur 
me dan vooral een berichtje. Ik 
snap dat het lastig is om zo snel 
oppas te vinden. Ik pas graag (gra-
tis) op je kind(eren)/hond/kat in 
Wierden. Ik wil je graag helpen!”

Lynn bakt cupcakes
Lynn van 9 wil graag de bewoners 
en medewerkers van het verpleeg-
huis uit haar straat laten weten dat 
ze niet vergeten worden. Ze duikt 
de keuken in om 80 heerlĳ ke cup-
cakes te bakken, die ze later die 
dag aan de voordeur aµ evert.

OM helpt en geeft 
Jezus’ liefde door
Operatie Mobilisatie is een 
wereldwĳ de missionaire organi-
satie, werkzaam in 115 landen en 
wordt volop geconfronteerd met 
de gevolgen van de coronacri-
sis. Omdat we met z’n allen een 
‘community of Jesus followers’ 
zĳ n, wil OM zich inzetten voor 
deze gemeenschap: “Is er iets is 
dat we voor u kunnen doen in 
deze bĳ zondere tĳ d? Misschien 
kunnen wĳ  u niet zelf helpen, 
maar kennen wĳ  mensen in onze 
achterban die dat graag willen. 
Laat ons weten wat we kunnen 
betekenen. We mogen in dit alles 
onthouden dat we een God die-
nen die altĳ d alles in zĳ n hand 
heeft. We blĳ ven op Hem ver-
trouwen. De missie om het goede 
nieuws van Jezus te delen is het 
meer dan waard om ons voor 
te blĳ ven inzetten, ook als de 
omstandigheden moeilĳ k zĳ n.” 

Contact met OM in Emmeloord: tel. 0527 615 607 en 
info.nl@om.org

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ACTIVITEIT OP 
HEMELVAARTSDAG?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

REGIONALE DOVENDIENST?
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Zaterdag 28 maart
Exodus 10:1-20

Zondag 29 maart
Exodus 10:21-11:10

Maandag 30 maart
Psalm 130

Dinsdag 31 maart
Exodus 12:1-13

Woensdag 1 april
Exodus 12:14-28

Donderdag 2 april
Exodus 12:29-42

Vrĳ dag 3 april
Exodus 12:43-51

Zaterdag 4 april
Exodus 13:1-16

Bĳ na iedereen is het erover 
eens dat Jezus zo ongeveer de 
meest hoogstaande ³ guur uit 
de geschiedenis is. Wie zegt een 
volgeling van Hem te zĳ n, wordt als 
achterlĳ k beschouwd.
Rikkert Zuiderveld

Ontvang de GZ-post!

Wij lezen vandaag

Even doordenken

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

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

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

Eindredactie Willemke Wieringa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beide broers 
brachten eerst 

een half jaar door in een vluch-
telingenpension in Amsterdam. 
Vervolgens een jaar in Eindho-
ven in een tehuis voor Joodse 
vluchtelingen, daar maakten zĳ  
de bezetting door de Duitsers 
op 10 mei 1940 mee.

Westerbork
Samen met vele lotgenoten 
werden zĳ  in juli 1940 onderge-
bracht in het Centraal Vluchte-
lingenkamp Westerbork. Fred 
moest meehelpen de rond het 
kamp gelegen heidevlakten te 
ontginnen. In 1942 werd het 
kamp door de Duitsers ver-
anderd in een doorgangskamp 
naar de concentratie- en ver-
nietigingskampen. Vanaf 14 juli 
geheten ’Polizeiliches Durch-

DOOR DS. KO HEKMAN, 

ASSEN

Ansichtkaart van een gevangene uit kamp Westerbork 
- Foto Ronald Wilfred

In deze barre tĳ den wil het GZ u ook graag 
digitaal ontmoeten: dat doen we met de GZ-
post. Die ontvangt u per mail. Kort en bondig. 
Dat kost u niets. We hebben alleen wel uw 
e-mailadres nodig. Wilt u de GZ-post ontvan-
gen? Geef dan uw mailadres door via 
www.gezamenlĳ kzondagsblad.nl/GZ-post

Tot ziens op onze digitale ontmoetingsplek!

GEZAMENLIJK  ZONDAGSBLAD

DOOR DS. KLAAS VAN DER KAMP 

V.D.M., KAMPEN, CLASSISPREDIKANT 

OVERIJSSEL-FLEVOLAND 

Beste collegae, predikanten en 
kerkelĳ ke werkers, 

In belrondes langs werkgemeen-
schappen en collegae merk ik dat 
we allen geraakt zĳ n door wat er 
dezer dagen gebeurt in Neder-
land. We hebben niet eerder 
zulke veranderingen meegemaakt 
als nu met de dreiging van het 
coronavirus. Kerkdiensten wor-
den afgelast. Kerkelĳ ke samen-
komsten gaan niet door. We 
zoeken naar nieuwe manieren 
om invulling te geven aan ambt 
en verantwoordelĳ kheid.  

Contact zoeken
 Ik merk uit de telefoontjes en 
de digitale ontmoetingen dat 
veel collegae contact zoeken 
met elkaar. Ze bevragen elkaar 
en wisselen plannen uit. Dat is 
bemoedigend. Collegialiteit kan 
het verschil maken in deze tĳ d. 

Ik betrap me er zelf op, dat ik 
in diverse gesprekken met col-
legae inspiratie op doe, mensen 
bewonder om hun creativiteit en 
vasthoudendheid en vaak krab-
bels maak om ze via de updates 
op de website breder te ver-
spreiden. Ik herken de oproep 
van de minister-president om op 
elkaar te letten. En ik probeer 
die oproep te vertalen in bellen, 
skypen en chatten met collegae. 
Laten we elkaar daarin aanmoe-
digen.  

Samenwerking
Alle kerkenraden, zo is mĳ n 
indruk, nemen de oproep om 
samenkomsten te annuleren seri-
eus. Vieringen gaan door met 
een minimum van wat amper de 
minjan (= groep van tenminste 
tien volwassen joodse mannen 
die nodig zĳ n voor een volledige 
joodse gebedsdienst, red.) haalt. 
Ze worden digitaal uitgezonden. 
Er ontstaan nieuwe vormen van 
samenwerkingen met broeders 
en zusters van andere denomina-

ties. We hebben vanuit de clas-
sis afspraken kunnen maken met 
RTV-Oost en Omroep-Flevoland 
om op zondagochtend klein-
schalige vieringen uit te zenden. 
Misschien kan je daar, als het 
interessant is voor jullie regio, in 
een kerkblad of via een website 
op wĳ zen. 

Herinrichten kerkelĳ k werk
Als classis blĳ ven we digitaal ver-
gaderen en werken we lopende 
zaken consequent af. De thema’s 
variëren van samenwerkingen 
om parttime-vacatures te bunde-
len tot reacties op permanente 
educatie van predikanten en ker-
kelĳ ke werkers. Maar verreweg 
de meeste tĳ d gaat naar het her-
inrichten van ons kerkelĳ ke werk 
vanwege het coronavirus. Waar 
het nodig is te overleggen, schrĳ -
ven we een digitale vergadering 
uit. Tot nu toe zĳ n de ervaringen 
constructief. 

Vragen
Via de website geef ik dagelĳ ks 
een update van ontwikkelingen 
rond corona voor zover het de 
kerk aangaat. Uit de statistiek 
van de website kan ik aµ eiden dat 
bĳ na de helft van de kerkelĳ ke 
gemeenten in Overĳ ssel en Flevo-
land regelmatig checkt of er nieu-
we ontwikkelingen zĳ n. Langzaam 
verschuiven de vragen. Het ging 
eerst vooral over continuïteit van 
eredienst en vergaderingen. Nu 

voeren de vragen de boventoon 
rond pastoraat en rouw.  

De landelĳ ke kerk overlegt gere-
geld met de overheid. Eventu-
ele adviezen geven we via de 
genoemde website door. Je kunt 
ook rechtstreeks de ontwikkelin-
gen volgen via de landelĳ ke site. 
Mocht je zelf vragen hebben over 
het coronavirus of in algemene 
zin over kerkelĳ ke zaken dan kun 
je terecht bĳ  gemeentecontacten 
van de dienstenorganisatie of bĳ  
ondergetekende.  

Vitaal beroep
De overheid heeft jullie werk als 
pastores gekwali³ ceerd als werk 
van ‘vitale beroepen’. Men laat 
daarmee zien iets van de essentie 
van de geestelĳ ke zorg te hebben 
begrepen. Tegelĳ k roept het ver-
wachtingen op, waar we samen 
in alle bescheidenheid invulling 
aan mogen geven. Ik hoop dat 
het jullie lukt om je weg daarin te 
vinden. 

We leven in de veertigdagentĳ d. 
Een tĳ d van bezinning en verstil-
ling. Het is een vreemde gewaar-
wording dat de ontwikkelingen in 
de samenleving het leven stilzet-
ten. Het dwingt ons tot inkeer 
en heroriëntatie. Het is een weg 
die we biddend vervolgen, elkaar 
sprekend en in vertrouwen op 
God, die niet loslaat het werk van 
Zĳ n handen.

Rondom corona

Kerkenwerk achter de schermen
Het publieke leven mag dan tot stilstand zijn gekomen, we leven 
gewoon door met onze ziekten en zorgen. Meer dan ooit (her)waar-
deert de samenleving de werkers in de zorg, wat zeer terecht is. Maar: 
waardeer en ondersteun ook uw geestelijk verzorgers. Vergeet hen niet 
in uw gebed. Predikanten en kerkelijk werkers oefenen immers even-
eens een vitaal beroep uit. Achter de schermen doen zij er alles aan het 
werk van de kerk doorgang te laten vinden. Om u daar enig inzicht in 
te geven, volgt hierna een schrijven van classispredikant Klaas van der 
Kamp aan predikanten en kerkelijk werkers.  

PS: De eerste GZ-post verschijnt op 17 april.
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Beide broers 
brachten eerst 

een half jaar door in een vluch-
telingenpension in Amsterdam. 
Vervolgens een jaar in Eindho-
ven in een tehuis voor Joodse 
vluchtelingen, daar maakten zĳ  
de bezetting door de Duitsers 
op 10 mei 1940 mee.

Westerbork
Samen met vele lotgenoten 
werden zĳ  in juli 1940 onderge-
bracht in het Centraal Vluchte-
lingenkamp Westerbork. Fred 
moest meehelpen de rond het 
kamp gelegen heidevlakten te 
ontginnen. In 1942 werd het 
kamp door de Duitsers ver-
anderd in een doorgangskamp 
naar de concentratie- en ver-
nietigingskampen. Vanaf 14 juli 
geheten ’Polizeiliches Durch-

gangslager Westerbork’. In 
september 1944 werden de 
jonge Fred en zĳ n broer Fritz 
op transport gesteld naar The-
resienstadt en vervolgens naar 
Auschwitz-Birkenau en Meusel-
witz, een subkamp van Buchen-
wald, waar Fred in de wapenin-
dustrie moest werken. 

Fritz tekende later op hoe het 
hem en anderen in Westerbork 
en daarna vergaan is en hoe 
zĳ  aan de dood in de vernieti-
gingskampen zĳ n ontsnapt *). 
Zĳ n relaas bevat niet alleen zĳ n 
persoonlĳ ke geschiedenis, maar 
ook die van het kamp in de peri-
ode juli 1941- september 1944. 
Een verhaal over een duivelse 
wereld. Om van te leren.

Wanneer ik?
Schwartz vertelt over het dage-
lĳ ks leven in kamp Westerbork. 
Over de organisatie en het wel 

en wee van de gevangenen. Alles 
was er gericht op de transpor-
ten. Je zat in een bevoorrechte 
positie als je een baan had die 
nodig was voor het in standhou-
den van het kampleven. Totdat… 

Bĳ na honderd deportatietrei-
nen heeft Fred Schwartz zien 
vertrekken. Elke dinsdag. Altĳ d 
was weer de vraag: wanneer ik? 
Voor de kampbewoners was de 
trein geworden tot de duivel 
in eigen persoon, de voltrek-
ker van het laatste oordeel. De 
trein werd later het symbool 
voor de moord op meer dan 
honderdduizend Joden, alsook 
tweehonderd Sinti en enkele 
tientallen verzetsstrĳ ders.

Verliefd
Fred had als vroeg ingekomen 
en Duitssprekende vluchteling 
samen met anderen in dezelfde 
positie een baantje dat veelal 
uitstel van deportatie gaf. Zo 
was hĳ  als technisch onder-
houdsmonteur werkzaam. 
Dit gaf hem de 
nodige vrĳ heid 
binnen de prik-
keldraadom-
heining van het 
kamp. Veel van 
wat behoorde tot ‘de stad op de 
heide’, zoals kamp Westerbork 
wel is genoemd, heeft hĳ  gezien 
of zelf meegemaakt. Met zĳ n 
meer dan vier jaar lange verblĳ f 
in dit kamp werd hĳ  een waar-
nemer, die later bĳ  het schrĳ ven 
uitgebreid kon putten uit zĳ n 
herinneringen, Het resultaat 
daarvan is dit boek. 

Behalve de uitgebreide informa-
tie over kamp Westerbork is 
het ook een liefdesgeschiedenis. 
Fred en Carry van Veelen ont-
moetten elkaar in Westerbork 
en werden verliefd. Tegenover 
alle ellende van de oorlog stond 
de liefde die zĳ  voor elkaar 
voelden. Beiden net negentien 
jaar oud deelden daar in Wes-

terbork met elkaar lief en leed 
en daarna in Theresienstadt 
nog een jaar. Op 4 september 
1944 vertokken zĳ  op trans-
port uit Westerbork. Pas nadat 
Fred vanuit Theresienstadt op 
transport naar Auschwitz werd 
gesteld, werden ze van elkaar 
gescheiden. 
Evenals in Westerbork kon Fred 
zich als naaimachinemonteur 
buiten deportatie naar de dood 
houden. Na een zware tocht 
langs de kampen Auschwitz-
Birkenau en Meuselwitz wist 
Fred in april 1945 de vrĳ heid te 
bereiken. 

Waarachtig kameraad
Na de oorlog, in juni 1945, ont-
moetten Fred en Carry elkaar 
weer, in Eindhoven. Zĳ  kregen 
twee kinderen. Na bĳ na zeven-
tig jaar samen stierven beiden 
in 2012. 

Broer Frits overleefde de oor-
log ook. Hĳ  werd hoogleraar 
van de medische faculteit van 

de Rĳ ksuniversi-
teit Utrecht. Hĳ  
stierf in 1998. 
Fred schrĳ ft over 
Frits dat hĳ  altĳ d 
en zeker in de 

helse tĳ den die zĳ  doormaak-
ten, een waarachtig kameraad is 
geweest, die door zĳ n optimis-
me en positieve benadering van 
de situatie, hem de onontbeer-
lĳ ke steun gaf om samen alles 
tot een goed eind te brengen.

*) Treinen op 

dood spoor. Fred 

Schwartz. Uitg. 

Verbum en Erven 

Fred Schwartz, 

Hilversum 2019

Vanaf 1938 werden Joodse vluchtelingen gehuisvest in internerings-
kampen. Fred Schwartz kwam in 1938 op vijftienjarige leeftijd van-
uit Wenen naar Nederland, waar zijn broer Frits al eerder naartoe was 
gevlucht. Beiden illegale Joodse vluchtelingen. Ze overleefden de oor-
log. Fred vertelt hun ervaringen in een meeslepend egodocument over 
Westerbork.*)

BIJNA HONDERD DEPORTATIETREINEN 
HEEFT FRED SCHWARTZ ZIEN 

VERTREKKEN. ELKE DINSDAG. ALTIJD 
WAS WEER DE VRAAG: WANNEER IK?

DOOR DS. KO HEKMAN, 

ASSEN

75 jaar bevrijding III

Treinen op dood spoor
Overblijfsel van een barak in concentratiekamp Westerbork 

- Foto Mactrunk

Ansichtkaart van een gevangene uit kamp Westerbork 
- Foto Ronald Wilfred

dood spoor. Fred 

Schwartz. Uitg. 

Verbum en Erven 

Fred Schwartz, 

Hilversum 2019

Vanwege de corona-maat-
regelen tonen we alleen de 
activiteiten na 6 april. Wilt u 
een bĳ eenkomst bezoeken, con-
troleert u dan wel even of deze 
doorgaat.

Zaterdag 11 april
Paasconcert met Chr. Gem. 
Zangvereniging ‘Looft den Heer’ 
Notter, CRK ‘Praise the Lord’ 
Notter, Chloë Elsnenaar (viool), 
Ronald Ĳ mker (orgel) en Kees de 
Bruin (piano), 19.30 uur, Wierden, 
Dorpskerk, gratis (collecte)

Zondag 12 april
Living Lord Singers in Paasdienst 
in ‘De Ontmoeting’, 10.45 
uur, Eesveen, Jonkheer van 
Karnebeeklaan 13

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

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

Zaterdag 25 april
75 jaar bevrĳ ding, Evert van 
de Veen op orgel en Aniek van 
Oosterom op panµ uit, 20.00 
uur Lemelerveld, WHZ-hal, 
Grensweg 17, € 15, huetink-
royalmusic.nl

Vrĳ dag 1 mei
Aanbiddingsconcert met Worship 
Central, 20.00 uur, Zwolle, 
Verrĳ zeniskerk, Bachlaan 150, 
€ 24,50, info/tickets: 
eventsforchrist.nl

Zaterdag 16 mei 
Joh. de Heer Samenzang, met 
o.a. Ad Huetink op orgel, 20.00 
uur, Lemelerveld, WHZ-hal, 
Grensweg 17, € 10 (voor goed 
doel), huetink-royalmusic.nl

Zaterdag 16 mei
Bevrĳ dingsconcert en samenzang 
met Groot Bevrĳ dingskoor, 
Kampen, Bovenkerk, 19.30 uur, 
info/reserveren: peterwildeman.nl 

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

Zondag 24 mei
Concert: A tribute to the 
Continental Singers, back to the 
90’s, 19.30 uur, Veendam, De 
Kandelaar, dr. A. Kuyperstraat 46, 
€ 17, info/tickets: eventsforchrist.nl

Woensdag 27 mei
Timzingt, cabaretvoorstelling 
‘Verloren vaders’, 20.00 uur, 
Zwolle, Theater De Spiegel, 
Spinhuisplein 14, € 24,50, info/
tickets: eventsforchrist.nl

Donderdag 4 juni 2020
Matt Redman in concert, 20.00 uur, 
Zwolle, Ĳ sselhallen, Rieteweg 4, 
info/kaarten: eventsforchrist.nl

Muziekagenda

Informatie voor de muziekagenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlĳ kzondagsblad.nl

voeren de vragen de boventoon 
rond pastoraat en rouw.  

De landelĳ ke kerk overlegt gere-
geld met de overheid. Eventu-
ele adviezen geven we via de 
genoemde website door. Je kunt 
ook rechtstreeks de ontwikkelin-
gen volgen via de landelĳ ke site. 
Mocht je zelf vragen hebben over 
het coronavirus of in algemene 
zin over kerkelĳ ke zaken dan kun 
je terecht bĳ  gemeentecontacten 
van de dienstenorganisatie of bĳ  
ondergetekende.  

Vitaal beroep
De overheid heeft jullie werk als 
pastores gekwali³ ceerd als werk 
van ‘vitale beroepen’. Men laat 
daarmee zien iets van de essentie 
van de geestelĳ ke zorg te hebben 
begrepen. Tegelĳ k roept het ver-
wachtingen op, waar we samen 
in alle bescheidenheid invulling 
aan mogen geven. Ik hoop dat 
het jullie lukt om je weg daarin te 
vinden. 

We leven in de veertigdagentĳ d. 
Een tĳ d van bezinning en verstil-
ling. Het is een vreemde gewaar-
wording dat de ontwikkelingen in 
de samenleving het leven stilzet-
ten. Het dwingt ons tot inkeer 
en heroriëntatie. Het is een weg 
die we biddend vervolgen, elkaar 
sprekend en in vertrouwen op 
God, die niet loslaat het werk van 
Zĳ n handen.

Kerkenwerk achter de schermen
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Kerkdienst. 
Zondag 29 maart is er in Blan-
kenham geen dienst. De dienst 
op 22 maart is wel doorgegaan. 
We waren met een klein groepje 
en ds. Van Veen preekte over 
de genezing van de blinde man 
door Jezus. Het ging erom wie nu 
eigenlĳ k blind was, de blinde of de 
vrome Farizeeën. Helaas kunnen 
ook wĳ  ziende blind zĳ n en horen-
de doof. 
Pastorale hulp. Mocht u die 
nodig hebben neemt u dan contact 
op met één van de ouderlingen. 
Zieken, eenzamen en allen die pĳ n 
en verdriet hebben, of het virus 
aan den lĳ ve ondervinden, wensen 
we Gods troost en nabĳ heid toe.
Bloemen met hartelĳ ke felicitaties 
gingen naar mw. L. Mulder-Broek-
man en mw. E. Zandbergen- van 
Essen, die beiden afgelopen week 
hun verjaardag vierden. 
Klokken van Troost en Hoop 
vanwege het Coronavirus
(Protestantse kerk Nederland)
De Raad van Kerken in Nederland 
riep op een boodschap van troost 
en hoop te verspreiden d.m.v. het 
luiden van de kerkklokken op drie 
woensdagen: de 18e, de 25e en op 
1 april van 19.00 tot 19.15 uur en 
dat gebeurt ook in Blankenham. 
Veel plaatsen waar ons dagelĳ ks 
leven zich afspeelt zĳ n gesloten. 
Ook kerken moeten hun deuren 
sluiten. Het luiden van de klok 
kan mensen met elkaar verbinden 
over de grenzen van sociaal isole-
ment heen. Ook roepen de kerken 
daarmee op tot gebed en andere 
vormen van steun voor allen die 
ziek zĳ n en voor wie zich dag aan 
dag inzetten voor de gezondheid 
en veiligheid van medemensen. 
Te midden van alle angst en zor-
gen rondom het virus beginnen 
hier en daar ook andere geluiden 
te klinken. Biedt deze crisis onze 
samenleving niet ook onverwachte 
kansen? Zou de pandemie niet 
het startpunt kunnen zĳ n van een 
eenvoudiger levensstĳ l of een 
nieuwe economie? Zouden we 
daar als kerken niet het voortouw 
kunnen nemen? Oude christelĳ ke 
waarden kunnen nieuwe betekenis 
krĳ gen: rust, aandacht voor elkaar, 
zorg voor de schepping, duur-
zame levensstĳ l, economie van het 
genoeg, ruimte voor persoonlĳ ke 
reµ ectie en gebed.
De Iersre monnik Richard Hendrik 
OFM schreef n.a. hiervan op 13 
maart het volgende: (ingekort)
Ja, er is angst, en isolatie, er wordt 
gehamsterd, er is ziekte en zelfs 
dood. Maar, ze zeggen dat je in 
Wuhan na zoveel jaar van lawaai, 
de vogels weer hoort zingen. 
Dat na slechts een paar weken 
van rust, de lucht niet langer stĳ f 
staat van de smog, maar blauw, en 
grĳ s en helder is. Dat een jonge 
vrouw µ yers verspreidt met haar 

Het optreden van Jezus 
maakt indruk. In Lucas 7 
vers 16 lezen we: ‘Allen wer-
den vervuld van ontzag en 
loofden God met de woorden: 
‘Een groot profeet is onder 
ons opgestaan,’ en: ‘God heeft 
zich om zijn volk bekom-
merd’!’ In hem herkennen de 
mensen niet alleen een groot 
profeet, maar ook, dat God 
naar zijn volk omziet. In deze 
Veertigdagentijd klinkt dat 
als een kernachtige samenvat-
ting van zijn leven en lijden. 

Nog niet zo lang 
geleden had ik een gesprek met 
een oudere meneer. Hĳ  vertelde 
mĳ  over zĳ n leven en meer in het 
bĳ zonder over zĳ n moeite met de 
kerk, waar hĳ  niet meer kwam. 
U kunt er zich misschien iets bĳ  
voorstellen. Maar, zei hĳ , en zĳ n 
stem begon wat te beven en zĳ n 
ogen werden een beetje vochtig, 
“de ³ guur van Jezus is voor mĳ  
altĳ d een inspiratiebron geble-
ven…”

Woord en daad
Zo zĳ n er meer. Teleurgesteld 
in de kerk, om allerlei redenen. 
Maar blĳ vend geboeid door de 
³ guur van Jezus. De Jezus, zoals 
we die ontmoeten in Lucas 7. De 
wĳ sheidsleraar, de moreel 
hoogstaande mens die ons 
voorhoudt hoe je leven 
moet, leven kunt. Zonder 
oordeel, met mildheid, 
begripvol maar beslist. 
Niet geloven met mooie en 
hoogdravende woorden, 
maar geloven metterdaad. 
Doen wat je zegt, de daad 
bĳ  het woord.

Het is allemaal waar, en 
het spreekt mĳ  persoonlĳ k 
ook aan. Toch denk ik ook 
weleens, dat we te snel 
ons beeld van Jezus model-
leren naar wat ons goed 
uitkomt en wat bĳ  onze 
eigen voorkeuren past. Op 
een bepaalde manier is dat 
onvermĳ delĳ k. Maar het 
is ook altĳ d goed om kri-
tisch op je eigen mening en 

opvatting te zĳ n. Oog te krĳ gen 
voor je eigen eenzĳ digheid. Zit 
dat ook niet in het beeld van balk 
en splinter opgesloten?

Spreekwoordelĳ k
Daarover gesproken, de uitspra-
ken van Jezus hebben een hoog 
spreekwoordgehalte. Balk en 
splinter, maar 
ook: aan de 
vruchten herkent 
men de boom, of: 
waar het hart vol 
van is, loopt de 
mond van over. 
Het zĳ n wĳ sheden 
die een spreekwoordelĳ ke status 
hebben gekregen. Volkswĳ sheid. 
Iedereen ziet er meteen 
de waarheid van in.

Je kunt zeg-
gen: die 
wĳ sheid 
van 
Jezus 
is 

niet zo heel bĳ zonder, het is iets 
wat iedereen van zichzelf eigenlĳ k 
ook wel weet of bedenken kan. 
Wat is daar nu zo bĳ zonder aan, 
dat hĳ  een groot profeet wordt 
genoemd. Is dat niet wat over-
dreven.

De wĳ sheid van Jezus is niet iets 
voor bĳ zonder 
ingewĳ den, het is 
een levensleer die 
iedereen aan kan 
spreken - zeker 
zoals het in die 
algemene wĳ s-
heidsregels wordt 

verwoord. Zoals dus nog steeds 
de wĳ sheid van Jezus ook men-

sen buiten de kerk blĳ kt te 
raken. Of zoals iemand 

eens zei: Ik hou van 
Jezus, maar ik 

heb moeite 
met zĳ n 

grondper-
soneel…

Niet vrĳ blĳ vend
Waar het nu bĳ zonder op aan-
komt, is dat Jezus zĳ n wĳ sheden 
zelf niet opvat als vrĳ blĳ vende 
adviezen. Alles komt erop aan dat 
je het woord niet alleen hoort, 
maar ook doet. 
Dat blĳ kt ook de kern Jezus’ 
woorden te zĳ n. ‘Waarom roe-
pen jullie ‘Heer, Heer’ tegen mĳ , 
maar doen jullie niet wat ik zeg?’ 
(Luc 6:46 )
Het is de oude profetenklacht, 
die we op een vergelĳ kbare 
manier tegenkomen bĳ  Jere-
mia. De profeet die in Jeruzalem 
optreedt, eeuwen voor Jezus.
Je kunt wel prat gaan op de tem-
pel of op je godsdienstigheid of 
op je vroomheid, maar als je niet 
doet wat de Heer vraagt, dan 
wordt ‘het huis dat mĳ n naam 
draagt een rovershol’.  Ja, Jeremia 
is niet van het diplomatieke taal-
gebruik. Zĳ n oproep toen aan het 
volk is om hun leven te beteren: 
“Als jullie je leven werkelĳ k bete-
ren, als jullie elkaar rechtvaar-
dig behandelen, vreemdelingen, 
wezen en weduwen niet onder-
drukken, in dit land geen onschul-
dig bloed vergieten en niet ach-
ter andere goden aanlopen, dan 
mogen jullie hier blĳ ven wonen” 
(7: 5-7). Hĳ  waarschuwt met 
name voor de gedachte ‘Ons kan 
niets gebeuren’. De valse zeker-
heid van de zelfgenoegzaamheid.

Het zit diep in ons mensen, om 
onszelf vrĳ  te pleiten, om je eigen 
straatje schoon te vegen. Het is 
haast een natuurlĳ ke reµ ex om 
het van harte met jezelf eens te 
zĳ n en natuurlĳ k de mening van 
een ander of het gedrag van een 
ander te laken. We wĳ zen makke-
lĳ ker van ons af, dan naar onszelf. 
Het kwaad ligt altĳ d buiten ons. 
Het zĳ n de anderen die fout bezig 
zĳ n, en dan zĳ n er in de wereld 
van vandaag heel wat kandidaten 
om dat in te vullen: de politici, 
de regering, de EU, de industrie, 
de managers, de kerkleiding, nou 
ja, ik kan wel doorgaan. Het ligt 
altĳ d aan de anderen, nooit aan 
mĳ zelf. Zoals een puber altĳ d de 
schuld geeft aan de leraar of aan 
natuurlĳ k de ouders. De valse 
zekerheid van de zelfgenoegzaam-
heid? (Wordt vervolgd)

Over de balk en de splinter (I)

WE MODELLEREN ONS BEELD VAN 
JEZUS TE SNEL NAAR WAT ONS GOED 

UITKOMT EN WAT BIJ ONZE EIGEN 
VOORKEUREN PAST. MAAR HET IS 

OOK ALTIJD GOED OM KRITISCH OP JE 
EIGEN MENING TE ZIJN.

DOOR DS. B. ALTENA, 

ASSEN, STADSPREDI-

KANT

 Nog steeds blijkt de wijsheid van Jezus ook mensen buiten de kerk te raken. Of zoals iemand 
eens zei: Ik hou van Jezus, maar ik heb moeite met zijn grondpersoneel…

Agenda
Vanwege de corona-maat-rege-
len tonen we alleen de acti-
viteiten na 6 april. Wilt u een 
bĳ eenkomst bezoeken, contro-
leert u dan wel even of deze 
doorgaat.

Woensdag 8 april
Training Kerkrentmeesters (deel 
2), 19.30 - 21.30 uur, Kampen, 
€ 40, aanmelden: pkn.nl

Zaterdag 11 april
Stiltetour met Mirjam van der 
Vegt & Ronald Koops, Zutphen, 
Evangelische Gemeente Zutphen, 
Gerard Doustraat 80a kaar-
ten: www.stiltetour.nl, € 18,99 
(+ € 2 reserveringskosten)

Dinsdag 14 april
Seminar: Jezus, Jozef en Israël, ds. 
Henk Poot, Emmen, De Kapel, 
Kapelstraat 63, 19.30 uur, info: 
cvi.nl

Woensdag 15 april
Cursus Ruimte voor de Geest 
(deel 2) m.m.v. ds. Jelle de Kok, 
20.00 uur, Dronten, De Lichtboei 
37, € 10, aanmelden: carolineoos-
terho¹ @outlook.com, info: ewv.nl

Maandag 20 april
Ministrycursus met ds. Jelle de 
Kok (deel 1), 19.30 uur, Enter, 
Hervormd Dienstgebouw, Oude 
Pastoriestraat 9, €10, aanmelden: 
dianavoortman@gmail.com, tel. 
06-38655197, info: ewv.nl 

Dinsdag 21 april
Jubileumconcert 40 jaar Chris-
tenen Voor Israël, 20.00 uur, 
Apeldoorn, Tabernakelkerk, 
Waalstraat 2, € 5, info: cvi.nl of 
033-2458824

Woensdag 22 april
Cursus Ruimte voor de Geest 
(deel 3) m.m.v. ds. Jelle de Kok, 
20.00 uur, Dronten, De Lichtboei 
37, € 10, aanmelden: carolineoos-
terho¹ @outlook.com, info: ewv.nl

Woensdag 22 april
Optreden Joke Verweerd en Jose 
Runhaar en muzikale begeleiding 
van ConBrio, 20.00 - 21.30 uur, 
Vriezenveen, CCK2, Kerkstraat 
2, gratis 

Zaterdag 25 april - zaterdag 
2 mei
FamilieFestĳ n de Betteld, Zel-
hem, Aaltenseweg 11, De Betteld, 
www.betteld.nl 

Zaterdag 9 mei
Jongerenzendingsdag, 10.00 - 15.00 
uur, Driebergen, GZB-kantoor, 
Faunalaan 249, info: gzb.nl/jzd, aan-
melden: cholwerda@gzb.nl 

Maandag 11 mei
Ministrycursus met ds. Jelle de 
Kok (deel 2), 19.30 uur, Enter, 
Hervormd Dienstgebouw, Oude 
Pastoriestraat 9, €10, aanmelden: 
dianavoortman@gmail.com, tel. 
06-38655197, info: ewv.nl 

Donderdag 14 mei 
Verkiezingsavond Gastvrĳ e Kerk, 
20.00 uur (inloop 19.30 uur), 
Twello, Dorpskerk, aanmelden: 
www.gastvrĳ ekerk.nl/verkiezing-
14mei

Informatie voor de agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlĳ kzondagsblad.nl

De Protestantse Gemeente Hen-
gelo verzorgt sinds vorige week 
zondag kerkdiensten vanuit de 
Waterstaatskerk online. 

Ze worden niet rechtstreeks uit-
gezonden, maar vooraf opgeno-
men. Vanaf 11.00 uur staan de vie-
ringen online. Terugkĳ ken kan ook 
op andere momenten.

De diensten zĳ n te vinden op 
www.waterstaatskerk-hengelo.nl  
Dan doorklikken naar Vieringen 
en daarna doorklikken naar Vierin-
gen online. Voor hen die mee wil-
len lezen, staat de orde van dienst 
ook online.

Kerkdiensten in 
Hengelo nu online

Als de kerk een levende, actieve 
cultuur van aanbidding heeft, zou de 
wereld om haar heen dan nog het-
zelfde blĳ ven? Met die vraag begon 
jaren geleden in Groot-Brittannie 
Worship Central; een beweging die 
er op gericht is om aanbidding cen-
traal te stellen en houden in lokale 
kerken. In 2019 gaf de groep een 
aanbiddingsconcert op de Pinkster-
conferentie van stichting Opwek-
king. Op 1 mei komt het Britse aan-
biddingsteam van Worship Central 
naar Nederland voor een avondvul-
lend concert in Zwolle.

Vrĳ dag 1 mei, 20.00 uur, Zwolle, Verrĳ zeniskerk, 
Bachlaan 150, € 24,50, eventsforchrist.nl

Aanbiddingsconcert 
in Zwolle

Het Leerhuis Deventer organiseert 
open bĳ eenkomsten, voor iedereen 
die met het Jodendom wil kennis-
maken of verdieping zoekt. Speciale 
voorkennis is niet vereist en vragen 
stellen wordt aangemoedigd. Ook 
onderzoekt men of er leefregels te 
ontdekken zĳ n voor de praktĳ k van 
alledag. 

Deze bĳ eenkomsten gaat over het 
boek: ‘Elke Morgen Nieuw, inleiding 
tot de Joodse gedachtewereld aan 
de hand van het Achttiengebed.’

Dinsdag 21 april, 19.30 - 21.30 uur, Deventer, Etty Hil-
lesum Centrum, Roggestraat 3, € 7

Wie onlangs ‘ja’ heeft gezegd op 
het ambt van ouderling, diaken of 
ouderling-kerkrentmeester weet 
misschien niet wat te verwachten 
van het ambt. 
En wat mogen gemeenteleden en 
kerkenraad van de nieuwe ambts-
drager verwachten?  

Deze training biedt handreikingen 
om in het ambt nog meer tot zegen 
te mogen zĳ n.

Woensdag 22 april en 13 mei, 19.30 - 21.30 uur, 
aanmelden en info: www.protestantsekerk.nl/training

Leerhuis in
Deventer

Training voor 
nieuwe ambtsdragers 
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Kerkdienst. 
Zondag 29 maart is er in Blan-
kenham geen dienst. De dienst 
op 22 maart is wel doorgegaan. 
We waren met een klein groepje 
en ds. Van Veen preekte over 
de genezing van de blinde man 
door Jezus. Het ging erom wie nu 
eigenlĳ k blind was, de blinde of de 
vrome Farizeeën. Helaas kunnen 
ook wĳ  ziende blind zĳ n en horen-
de doof. 
Pastorale hulp. Mocht u die 
nodig hebben neemt u dan contact 
op met één van de ouderlingen. 
Zieken, eenzamen en allen die pĳ n 
en verdriet hebben, of het virus 
aan den lĳ ve ondervinden, wensen 
we Gods troost en nabĳ heid toe.
Bloemen met hartelĳ ke felicitaties 
gingen naar mw. L. Mulder-Broek-
man en mw. E. Zandbergen- van 
Essen, die beiden afgelopen week 
hun verjaardag vierden. 
Klokken van Troost en Hoop 
vanwege het Coronavirus
(Protestantse kerk Nederland)
De Raad van Kerken in Nederland 
riep op een boodschap van troost 
en hoop te verspreiden d.m.v. het 
luiden van de kerkklokken op drie 
woensdagen: de 18e, de 25e en op 
1 april van 19.00 tot 19.15 uur en 
dat gebeurt ook in Blankenham. 
Veel plaatsen waar ons dagelĳ ks 
leven zich afspeelt zĳ n gesloten. 
Ook kerken moeten hun deuren 
sluiten. Het luiden van de klok 
kan mensen met elkaar verbinden 
over de grenzen van sociaal isole-
ment heen. Ook roepen de kerken 
daarmee op tot gebed en andere 
vormen van steun voor allen die 
ziek zĳ n en voor wie zich dag aan 
dag inzetten voor de gezondheid 
en veiligheid van medemensen. 
Te midden van alle angst en zor-
gen rondom het virus beginnen 
hier en daar ook andere geluiden 
te klinken. Biedt deze crisis onze 
samenleving niet ook onverwachte 
kansen? Zou de pandemie niet 
het startpunt kunnen zĳ n van een 
eenvoudiger levensstĳ l of een 
nieuwe economie? Zouden we 
daar als kerken niet het voortouw 
kunnen nemen? Oude christelĳ ke 
waarden kunnen nieuwe betekenis 
krĳ gen: rust, aandacht voor elkaar, 
zorg voor de schepping, duur-
zame levensstĳ l, economie van het 
genoeg, ruimte voor persoonlĳ ke 
reµ ectie en gebed.
De Iersre monnik Richard Hendrik 
OFM schreef n.a. hiervan op 13 
maart het volgende: (ingekort)
Ja, er is angst, en isolatie, er wordt 
gehamsterd, er is ziekte en zelfs 
dood. Maar, ze zeggen dat je in 
Wuhan na zoveel jaar van lawaai, 
de vogels weer hoort zingen. 
Dat na slechts een paar weken 
van rust, de lucht niet langer stĳ f 
staat van de smog, maar blauw, en 
grĳ s en helder is. Dat een jonge 
vrouw µ yers verspreidt met haar 

nummer, zodat ouderen iemand 
hebben die ze kunnen bellen. Dat 
een hotel gratis maaltĳ den biedt 
en verzorgt bĳ  eenzamen. Over 
de hele wereld beginnen mensen 
te vertragen, worden ontvan-
kelĳ k voor een nieuwe realiteit, 
voor hoe groot we zĳ n en hoe 
klein onze feitelĳ ke controle voor 
wat er werkelĳ k toe doet. Word 
je bewust van de keuzes die je 
maakt. Achter de fabrieksgeluiden 
van je paniek zĳ n de vogels weer 
aan het zingen, klaart de hemel 
op, is de lente in zicht. En altĳ d 
worden we omringd door Liefde. 
Open de ramen van je ziel. En al 
ben je niet in staat om de ander 
aan te raken. Zing! Zoals Lied 935: 
“Je hoeft niet bang te zĳ n, al gaat 
de storm tekeer, leg maar gewoon 
je hand, in die van onze Heer”.
40-dagentĳ d (tĳ d voor bezin-
ning) Info: PKN
Bĳ  deze bezinning mogen we ons 
steeds weer laten bevragen en 
inspireren door anderen. Door 
elkaar, maar ook door broe-
ders en zusters vanuit kerken en 
partnerorganisaties over de hele 
wereld met wie we ons, dank zĳ  
het werk van Kerk in Actie, ver-
bonden weten. We zetten samen 
stappen op die weg van recht en 
vrede. Alleen samen komen we 
verder en kunnen we elkaar steeds 
weer opnieuw aansporen om op 
te staan en te gaan in het spoor 
van Jezus. Hĳ  die ons bĳ  uitstek 
voorleefde wat opstaan bete-
kende.
Symbolen die veel voorko-
men (Info PKN)
Op kansels, lezenaars, doopvonten 
en orgels in oude en nieuwe pro-
testantse kerken komen verschil-
lende christelĳ ke symbolen voor. 
Welke zĳ n dat en wat betekenen 
ze? De letters alpha en omega zĳ n 
de eerste en de laatste letter van 
het Griekse alfabet. Met “begin 
en einde” wordt de eeuwigheid 
van God aangeduid. Het Christus-
monogram bestaat uit de eerste 
twee Griekse letters van de naam 
Christus, “chi” (geschreven als X) 
en “rho” (geschreven als P). Het 
symbool komt ook wel voor met 
een horizontale kruisbalk en ver-
wĳ st dan tevens naar de kruisdood 
van Jezus. Het teken is in de eer-
ste eeuwen van het christendom 
ontstaan. De duif staat symbool 
voor de Heilige Geest, vredelie-
vendheid en reinheid. Door het 
bĳ belverhaal over de zondvloed in 
de tĳ d van Noach is de duif ook 
het teken voor “hoop” en een 
“nieuw begin”. De eerste christe-
nen gebruikten de vis als symbool 
of codenaam voor Christus. Het 
Griekse woord voor vis is ichtus. 
De vĳ f Griekse letters i-ch-th-u-s 
staan voor Ièsous Christos Theou 
Uious Sotèr, wat betekent: Jezus 
Christus, Zoon van God, Redder. 
Op veel torens van Lutherse ker-
ken is een zwaan te zien als wind-
wĳ zer. Die verwĳ st naar Johannes 
Hus, de Boheemse voorloper van 
de Reformatie, die in 1415 tot de 
brandstapel veroordeeld werd. In 
de kerker schreef hĳ : “Gĳ  zult nu 
een gans (Huss is het Tsjechische 
woord voor gans) braden, maar 
over 100 jaar zult u een zwaan 
horen zingen, die Gĳ  wel moet 
verdragen en daar zal het ook bĳ  
blĳ ven, zo God het wil.” Inderdaad 
was het honderd jaar later dat 
Luther, in het spoor van Hus, de 
Reformatie in gang zette. 
Citaat: “Afstand scheidt enkel de 
lichamen, niet de geesten” (Deside-

rius Erasmus, 1469-1536, Neder-
lands humanist, hĳ  was een van de 
grootste geleerden van zĳ n tĳ d en 
oefende een grote invloed uit op 
alle aspecten van de maatschappĳ . 
Het meest bekend is hĳ  door zĳ n 
boek “De lof der zotheid”. 
Namens de kerkenraad van de 
Protestantse gemeente Blanken-
ham,
C.A. Appelo-de Ruiter (scriba)

Zondag 29 mrt. is er als het lukt 
een internetdienst via kerkdienst-
gemist.nl vanuit de Grote Kerk in 
Blokzĳ l.
Komende zondag de 29e is het 
de 5e zondag van de 40 dagen-
tĳ d, maar er is geen kerkdienst 
door het coronavirus helaas! Dus 
ook geen ko¶  edrinken. Laten we 
hopen en erop vertrouwen dat dit 
alles van korte duur zal zĳ n. Het 
is heel onwerkelĳ k allemaal. Toch 
wensen we elkaar een gezegende 
zondag toe!
Pastoraat. In onze gedachten 
en gebeden leven wĳ  mee met de 
fam. Dĳ kman, Noorderkade 23, 
8356dd Blokzĳ l en fam. Hoolsema, 
G. Luchesestraat 6, 8371WD 
Scheerwolde. Antje Hoolsema 
verblĳ ft nu op cardiologie in het 
ziekenhuis te Heerenveen, waar zĳ  
al weer een aantal dagen verblĳ ft. 
Ook denken we aan mw. Jeltje 
(J.W.A.) Dansik-Postma wetering-
west 23, 8363TL Wetering.
Tevens leven we mee met Teun en 
Dini van den Berg, Bo¹ ersweidje 
12, 8356BE Blokzĳ l in hun zorgen! 
En ook al die anderen die hier niet 
met name genoemd willen wor-
den, maar waarvan we weten dat 
er zorgen zĳ n over de gezondheid. 
Amber Ploer, Uiterdĳ kenweg 
64 8316RT Marknesse is van het 
paard gevallen en heeft daar-
bĳ  haar elleboogpĳ p gebroken. 
Ze is geopereerd en weer thuis. 
We wensen haar veel sterkte en 
beterschap toe.
Ook willen wĳ  alle mantelzorgers 
in onze gemeente en dorpsgeno-
ten niet vergeten in ons gebed. 
Het is een hele opgave om de zorg 
te dragen voor je partner of ande-
re dierbaren. 
En natuurlĳ k leven we mee met 
allen die getro¹ en zĳ n door het 
coronavirus. Voor zover ik weet 
zĳ n er nog geen besmettingen in 
Blokzĳ l en omgeving, maar dat 
kan zo maar veranderen. Toch zĳ n 
onze gebeden gericht op al die 
families die dierbaren zĳ n kwĳ tge-
raakt, denken we aan de mensen 
die in de ziekenhuizen verblĳ ven, 
maar ook aan hen die hun bedrĳ -
ven voorlopig moeten sluiten, 
wiens baan op de tocht staat en al 
die mensen die in ³ nanciële pro-
blemen dreigen te raken. 
Tot slot vraag ik u voorbede te 
doen voor hen die werken in de 
zorg en in het openbaar bestuur. 
De mensen in de zorg werken 
in de voorste linies en soms met 
gevaar voor eigen leven. Wĳ  
mogen hen heel dankbaar zĳ n 
voor de liefde en hartstocht waar-
mee zĳ  hun werk doen en bidden 

dat de zegen van God hen mag 
sterken. Dat geldt ook voor onze 
regering, burgemeesters en wet-
houders in onze regio. Zĳ  dragen 
grote verantwoordelĳ kheden, wĳ  
dragen hen in onze gebeden. 
Een warm welkom in onze 
gemeente gaat uit naar het gezin 
Boxum- Kruithof Wetering-west 
35 8363Tl Wetering. En ook 
naar Jan en Erna Post- ten Napel, 
Burgemeester Nilandtweg 18, 
8356HM Blokzĳ l, die opnieuw 
weer in Blokzĳ l zĳ n komen wonen. 
Hopelĳ k voelen jullie je gauw 
thuis! 
Voor al de jarigen en jubilarissen 
van de afgelopen week en komen-
de week: een hartelĳ ke gelukwens!
Ds. Jelle Vonk
Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hĳ  ons barmhartig
omvat aan alle kant.
Lied 916:1
Bericht van de bloemen-
dienstcommissie
Met pĳ n in het hart heeft de com-
missie besloten om met ingang 
van deze week de bloemengroet 
namens de gemeente te verande-
ren in een kaartengroet. Op deze 
manier geven we gevolg aan de 
richtlĳ n om contact in deze tĳ d 
zoveel mogelĳ k te beperken. Het 
is een onpersoonlĳ ke manier om 
aan te geven dat we als gemeente 
aan u denken. De mensen die 
normaal gesproken in aanmerking 
komen voor de bloemengroet, 
ontvangen een kaart in de brie-
venbus. 
Deze zondag gaat er een kaart 
naar Joost ter Meer en Antje 
Hoolsema.
Met het oog op Pasen
Symboliek in de 40-dagentĳ d en 
Pasen
Er is een kader gemaakt met een 
open stip. De ruimte erom heen 
is opgevuld met een weefsel van 
takjes waardoor de aandacht valt 
op de opening in de lĳ st. De ronde 
open stip kunnen we zien als de 
pupil van een oog. Dit kader met 
weefsel en stip vormt de basis die 
bĳ  iedere zondag een ander accent 
krĳ gt. De liturgische kleur in deze 
periode is paars als teken van inge-
togenheid.
Het thema van de Veertigdagentĳ d 
is ‘Een teken van leven’. God geeft 
het volk Israël een teken van leven 
in de woestĳ n. Mensen kunnen 
ook elkaar een teken van leven 
geven.
De eerste zondag zagen we een 
visitekaartje met de naam van 
God: “Ik zal er zĳ n”.
Op de tweede zondag zagen we 
een familieportret. Mozes ging 
naar Egypte maar hĳ  hoefde niet 
alleen. Zĳ n vrouw en kinderen 
gaan met hem mee. En zĳ n broer 
Aäron komt hem in de woestĳ n 
tegemoet. “Samen kun je meer”.
Op de derde zondag sprak God 
met Mozes maar het volk luisterde 
niet. “Hoor je me”?
Voor de vierde zondag staat Exo-
dus 7: 8-25 op het leesrooster. De 
staf van Mozes verandert in een 
slang. Een slang is symbool voor 
geneeskunde: een teken van leven. 
Bĳ  de basisopstelling wordt een 
grote stok gelegd. Laat mĳ n volk 
gaan!
Kerk zĳ n in Corona tĳ d –bĳ  
de veertigdagentĳ d
Lieve mensen,
Wat kan alles snel veranderen in 
de wereld, in onze eigen omgeving, 
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Niet vrĳ blĳ vend
Waar het nu bĳ zonder op aan-
komt, is dat Jezus zĳ n wĳ sheden 
zelf niet opvat als vrĳ blĳ vende 
adviezen. Alles komt erop aan dat 
je het woord niet alleen hoort, 
maar ook doet. 
Dat blĳ kt ook de kern Jezus’ 
woorden te zĳ n. ‘Waarom roe-
pen jullie ‘Heer, Heer’ tegen mĳ , 
maar doen jullie niet wat ik zeg?’ 
(Luc 6:46 )
Het is de oude profetenklacht, 
die we op een vergelĳ kbare 
manier tegenkomen bĳ  Jere-
mia. De profeet die in Jeruzalem 
optreedt, eeuwen voor Jezus.
Je kunt wel prat gaan op de tem-
pel of op je godsdienstigheid of 
op je vroomheid, maar als je niet 
doet wat de Heer vraagt, dan 
wordt ‘het huis dat mĳ n naam 
draagt een rovershol’.  Ja, Jeremia 
is niet van het diplomatieke taal-
gebruik. Zĳ n oproep toen aan het 
volk is om hun leven te beteren: 
“Als jullie je leven werkelĳ k bete-
ren, als jullie elkaar rechtvaar-
dig behandelen, vreemdelingen, 
wezen en weduwen niet onder-
drukken, in dit land geen onschul-
dig bloed vergieten en niet ach-
ter andere goden aanlopen, dan 
mogen jullie hier blĳ ven wonen” 
(7: 5-7). Hĳ  waarschuwt met 
name voor de gedachte ‘Ons kan 
niets gebeuren’. De valse zeker-
heid van de zelfgenoegzaamheid.

Het zit diep in ons mensen, om 
onszelf vrĳ  te pleiten, om je eigen 
straatje schoon te vegen. Het is 
haast een natuurlĳ ke reµ ex om 
het van harte met jezelf eens te 
zĳ n en natuurlĳ k de mening van 
een ander of het gedrag van een 
ander te laken. We wĳ zen makke-
lĳ ker van ons af, dan naar onszelf. 
Het kwaad ligt altĳ d buiten ons. 
Het zĳ n de anderen die fout bezig 
zĳ n, en dan zĳ n er in de wereld 
van vandaag heel wat kandidaten 
om dat in te vullen: de politici, 
de regering, de EU, de industrie, 
de managers, de kerkleiding, nou 
ja, ik kan wel doorgaan. Het ligt 
altĳ d aan de anderen, nooit aan 
mĳ zelf. Zoals een puber altĳ d de 
schuld geeft aan de leraar of aan 
natuurlĳ k de ouders. De valse 
zekerheid van de zelfgenoegzaam-
heid? (Wordt vervolgd)

Zaterdag 4 april
EO | NPO2 | 18.10
Nederland Zingt
Traditiegetrouw zĳ n er rond 
Pasen veel belĳ denisdiensten in 
verschillende kerken in Neder-
land. Daarom kinken in deze 
uitzending veel prachtige geloofs-
liederen, zoals ‘Heer, U bent mĳ n 
leven’ en ‘Psalm 16’.

Zondag 5 april
EO | NPO2 | 09.20
Kerkdienst
Ook deze zondag zĳ n de kerken 
gesloten vanwege het corona-
virus. Op deze zondagmorgen 
wordt er om 9.20 een korte kerk-
dienst uitgezonden.

Maandag 6 april
KRO-NCRV | NPO1 | 21.20
Spoorloos
Camila is 3 jaar oud als ze met 
haar Braziliaanse moeder Nilda 
naar Nederland komt. Nu gaat 
Camila op zoek naar haar Brazili-
aanse familie.

Dinsdag 7 april
KRO-NCRV | NPO2 | 16.15
Roderick zoekt Licht
In aanloop naar The Passion 
bezoekt Roderick Vonhögen vĳ f 
speciale projecten rond Roer-
mond die worden gesteund door 
Krafond.

Woensdag 8 april
NTR | NPO2 | 20.25
De zware jas van Beatrix
De weg van de weerstand. De 

populistische 
burger stoomt 
op. Die kan 
zich erge-
ren aan het 
koningshuis. 
Beatrix pro-
beert hen te 
pareren, maar 
hoe?

Donderdag 9 april
The Passion
De omroepen EO en KRO-
NCRV, producent Mediawater 
en gaststad Roermond werken 
aan een alternatief scenario voor 
The Passion. Er wordt intensief 
samengewerkt aan een versie die 
past bĳ  deze bĳ zondere omstan-
digheden.

Vrĳ dag 10 april
EO | NPO2 | 12.00
Matthäus Passion
In de prachtige Pieterskerk in 
Leiden vertolken het ARS Musica 
koor en orkest o.l.v. Patrick van 
der Linden de Matthäus Passion 
van Johann Sebastian Bach.

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

Vervolg van pagina 6
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bĳ  ons zelf. Zochten we tot vorige 
week de verbinding met elkaar in 
een samenkomen rondom gebed 
en verkondiging met gezellig ko¶  e 
drinken en napraten met elkaar, 
vanaf vorige week is dat in verband 
met besmettingsgevaar niet langer 
wenselĳ k. Hoe lang deze situatie 
gaat duren is niet bekend, maar 
in ieder geval nog wel een aantal 
weken.
Om toch nog enigszins met elkaar 
in verbinding te komen, zoeken we 
als kerk naar wegen om dit te rea-
liseren. Ds. Jelle Vonk maakt met 
heel veel mensen telefonisch con-
tact. Ook treft u de overdenking 
aan. De bloemendienst zorgt voor 
een kaartje als teken van aandacht. 
De wĳ kouderlingen zĳ n altĳ d 
bereid u te woord te staan. De 
diaconie staat paraat voor hand-
en-spandiensten. En er zĳ n ook 
heel veel goede initiatieven van 
jong en oud met het doel elkaar 
niet uit het oog te verliezen. Fĳ n 
dat we ook zo met elkaar gemeen-
te kunnen en willen zĳ n.
De komende weken ontvangt u 
wekelĳ ks een meer uitgebreide 
Zondagsbrief. Bent u gewend om 
de Zondagsbrief via de mail te 
ontvangen, dan blĳ ft dit zo. Bent 
u gewend om de Zondagsbrief 
op zondagmorgen op papier te 
ontvangen, dan ontvangt u deze 
de komende tĳ d in de brievenbus. 
Ons kerkblad Onderweg ver-
schĳ nt voorlopig even niet. Bent 
u gewend om de Onderweg te 
ontvangen? De komende weken 
ontvangt u de Zondagsbrief als tĳ -
delĳ ke vervanging. We hopen ook 
op deze manier wekelĳ ks met u 
in contact te komen. Aanmelden 
voor de Zondagsbrief via de mail 
kan via redactiezondagsbrief@hot-
mail.com.

Als teken van verbondenheid, 
zolang deze situatie zo blĳ ft, luiden 
we wekelĳ ks op zondag de klok-
ken als herinnering aan de diensten 
op zondagochtend, als oproep 
om aan elkaar te denken, om via 
www.kerkdienstgemist.nl of de tv 
aan te zetten een dienst te beluis-
teren, om een ochtendwandeling 
te starten om….. Vult u voor uzelf 
maar in wat deze oproep voor u 
kan betekenen. Wĳ  als kerken-
raad willen u op deze manier laten 
weten, dat we aan u als gemeente 
denken en voor u, waar mogelĳ k 
klaar willen staan.
Het is een rare tĳ d, waarin angst 
en eenzaamheid misschien wel ons 
leven voor een deel overneemt. 
Misschien kunnen we deze tĳ d een 
beetje lichter maken door zoveel 
mogelĳ k met elkaar op te trek-
ken en onze verhalen met elkaar 
te delen door een belletje, een 
kaartje, een brief, mailcontact of 
wat ook maar mogelĳ k is. Omzien 
naar elkaar moeten en kunnen we 
nu meer dan ooit gestalte geven 
als gemeente van onze Heer.
Heel veel sterkte, een goede 
gezondheid en hartelĳ ke groeten,
Namens de Kerkenraad, 
Pieter lok, voorzitter
Klokken van hoop
De komende twee woensdagen 
steken we je met de klokken van 
hoop een hart onder de riem. 
De klokken luiden als teken van 
hoop en troost voor alle mensen 
en als signaal van respect voor al 
die hulpverleners die zich inzetten 
voor de gezondheid van mede-
mensen. 

De kerkklokken luiden van 19.00 
tot 19.15 uur de komende twee 
woensdagen. Eveneens luiden de 
klokken de komende zondagen om 
10.00 uur. 
Overdenking door Ds. Jelle 
Vonk - Verheugt u
Winston Churchill (30 november 
1874 - 24 januari 1965) was de 
Engelse premier die voor de bĳ na 
onmogelĳ ke taak stond het fas-
cisme van Hitler te verslaan. In 
een legendarische speech zei hĳ  
tegen de Engelse bevolking: “Ik 
kan u niets anders bieden, dan 
bloed, zware inspanning , zweet 
en tranen (blood, toil, sweat and 
tears).” Karakteristiek zĳ n de 
foto’s die van hem zĳ n gemaakt: 
een bolhoed op zĳ n dikke ronde 
hoofd, een sigaar in de linker-
hand en met de rechterhand dat 
teken: het V-teken. Victory. Hoe 
dan ook, we moeten en gaan 
deze strĳ d winnen. Een derge-
lĳ ke houding bespeur ik ook bĳ  
onze premier, Mark Rutte. De 
toespraak die hĳ  voor de televisie 
mocht voorlezen was een eerlĳ k 
en helder verhaal. We zitten in 
een uiterst moeilĳ ke, onoverzich-
telĳ ke situatie en niemand die kan 
voorspellen wanneer en waar dit 
zal eindigen. Een ding is wel zeker: 
het zal bloed, zware inspanning, 
zweet en tranen kosten, eer wĳ  
deze bladzĳ de in de geschiedenis 
kunnen omslaan en de draad van 
het “normale” leven weer kunnen 
oppakken. Premier Rutte maakte 
(gelukkig) niet het V-teken. Dat 
past ook niet, gezien het verdriet 
dat er is om de mensen die inmid-
dels het slachto¹ er zĳ n geworden 
van het corona-virus. Maar een 
ding wil ik wel bekennen: wat 
begin ik toch een respect te krĳ -
gen voor al die mensen die ons 
land door deze ontzettend moei-
lĳ ke situatie proberen te loodsen. 
Ga er maar aan staan! De opgave 
en de druk is immens, getuige ook 
het plotselinge aftreden van minis-
ter Bruno Bruins. Zĳ  die leiding 
geven aan ons land geven ons het 
vertrouwen en zĳ n bereid ver-
gaande maatregelen te tre¹ en die 
nodig zĳ n om het virus op allerlei 
manieren af te remmen c.q. te 
controleren. Dat is wat je noemt: 
verantwoordelĳ kheid nemen. 
Telkens wordt weer gezegd: we 
staan nog maar aan het begin. Een 
week in quarantaine, dat gaat nog 
wel. Maar hoelang houden we 
dat vol? Als straks de lente echt 
begint, de zon schĳ nt, de tem-
peraturen stĳ gen, dan willen we 
naar het terras. Met z’n allen. Die 
anderhalve meter afstand???? Ach, 
voor deze ene keer laten we de 
teugels even vieren. Volhouden, 
dat is zware arbeid. De eerste 
week stoppen met roken gaat 
redelĳ k, maar dan die weken er 
na…. .??? Misschien dat we elkaar 
daar ook in kunnen ondersteu-
nen door elkaar het V-teken te 
geven: volhouden mensen! Koppie 
d’er bĳ . Nu niet verslappen. Houd 
afstand van elkaar, doe wat er van 
je gevraagd wordt. Volhouden. 
Boven dit stukje staat Verheugt u. 
De vierde zondag van de 40 dagen 
tĳ d draagt deze mooie naam. Ver-
heugt u, we vieren al een klein 
beetje Pasen. De zon gaat schĳ -
nen, de warmte en de kracht van 
de Opstanding breekt door in 
onze wereld. De rampspoed die 
het virus brengt, brengt ook het 
totaal tegenovergestelde te weeg: 
een ongekende saamhorigheid, 
creativiteit, betrokkenheid, ver-

binding (daar heb je het V-teken 
weer). Hoewel we in quarantaine 
zĳ n, afstand moeten houden, staat 
iedereen op (uit de doden) en wil 
heel erg graag iets voor de ander 
betekenen. De tranen springen 
mĳ  soms in de ogen en de koude 
rillingen van ontroering lopen 
over mĳ n rug. Is de mens geneigd 
tot alle kwaad? Welnee! In tĳ den 
van nood leren wĳ  onze aard het 
beste kennen: de meeste mensen 
vallen mee! Daarvoor mogen we 
onze vingers wel in de lucht ste-
ken: verheugt u. 
Zondag wordt gelezen Exodus 
7, 8 - 25. Egypte wordt door de 
eerste plagen getro¹ en. Je bent 
geneigd om je te spiegelen aan 
dit verhaal. Ook wĳ  worden 
geplaagd. Maar de plagen die op 
Egypte neerdalen staan voor 
een hoger doel: het gaat om de 
bevrĳ ding van Gods volk. Het 
verhaal van Exodus is één grote 
metafoor van loslaten, bevrĳ ding, 
een nieuwe bestemming vinden. 
Dat is een barre tocht. Een tocht 
met veel bloed, zware inspanning, 
zweet en tranen. Een tocht door 
de woestĳ n. Moeilĳ k om daarover 
te roepen: Verheugt u. Corona is 
ook een plaag die over ons komt. 
Maar ik ga absoluut niet beweren 
dat die van hogerhand komt, laat 
staan dat ik mĳ  er over verheug 
dat er dankzĳ  dit virus zoveel 
mooie initiatieven ontstaan. Ik 
had dit virus liever niet gehad. De 
prĳ s is daarvoor te hoog en het 
verdriet te groot. Maar wat ik wel 
denk: we kunnen het blĳ kbaar 
wel! Zorgzaam voor elkaar zĳ n, 
solidariteit, verbinding zoeken!, 
opo¹ ering, eendracht in plaats 
van tweedracht zaaien (zie Wil-
ders en Baudet). Kortom: mens 
zĳ n! Als de tĳ d van bloed, zweet 
en tranen straks achter de rug 
is en als de zware inspanning tot 
de winst leidt dat we meer naar 
elkaar toe zĳ n gegroeid, dan is dat 
iets waarover we ons mogen ver-
heugen. In ieder geval laten we nu 
zien dat we dat nog niet verleerd 
zĳ n. We kunnen het omdat we 
het willen. Dus: verantwoordelĳ k-
heid nemen, volhouden opdat wĳ  
straks, ondanks alle pĳ n en ver-
driet, ons weer mogen en kunnen 
verheugen! 
Ds Jelle Vonk
Ingezonden
Beste mensen, 
Sinds kort ben ik klaar met mĳ n 
hyperbare zuurstoftherapie. Dat 
waren 40 behandelingen in 8 
weken tĳ d! Als je er voor staat is 
het een heel eind en dat is natuur-
lĳ k ook zo, maar langzamerhand 
leerde ik mĳ n groep kennen. Soms 
kwam ik heel verdrietig thuis 
omdat de verhalen zo schrĳ nend 
zĳ n. Een andere keer kun je best 
heel blĳ  naar huis gaan, omdat het 
gene wat je zelf hebt dan in de 
schaduw staat van je buurman of 
buurvrouw in de tank. Maar er zĳ n 
er bĳ  die zo machtig positief zĳ n. 
Geweldig!
Het is dan altĳ d ³ jn thuis een 
luisterend oor te hebben om je 
verhalen kwĳ t te kunnen. Ik wil 
hierbĳ  dan ook iedereen heel har-
telĳ k dank zeggen voor alle mooie 
kaarten, bloemen, telefoontjes, 
bezoek, of zo maar eens een 
praatje.
Vriendelĳ ke groet, Marie Dĳ kman-
van der Sluis

Wĳ  wandelen
Wĳ  wandelen door het middaguur, 
wĳ  wandelen, wĳ  wandelen,

terwĳ l wĳ  ’t schone der natuur 
in ons gesprek behandelen, 
wĳ  wandelen! 
De dodde in het groene lis
kan ons gemoed begoochelen,
in alle beken verse vis,
in alle bomen vogelen, 
ja, vogelen!
Een wandeling door ’t platteland,
dat is beslist geen luieren:
o, ’t is gezond en int’ressant,
langs veld en beemd te kuieren, 
ja, kuieren!
Wĳ  wandelen tot de avond valt,
wĳ  wandelen en huppelen,
tot iemand die zĳ n koeien stalt
ons uit de wei komt knuppelen.
Dan moeten wĳ  hier snel vandaag,
maar morgen, morgen, morgen gaan
wĳ  wandelen!
(Gedicht van Willem Wilmink)

In verband met de door van 
rĳ kswege verstrekte informatie 
betre¹ ende het coronavirus zal er 
zondag, 29 maart geen eredienst 
worden gehouden. Zodra de zon-
dagse dienst weer hervat gaan 
worden, zullen we u hiervan tĳ dig 
in kennis stellen.

Meditatie voor de 4e zondag in 
de 40-dagentĳ d, 22 maart 2020.
Nu de kerkdiensten en vele ande-
re activiteiten vanwege het Coro-
na-virus de aankomende weken 
niet doorgaan zal ik wekelĳ ks een 
meditatie schrĳ ven bĳ  een bĳ bel-
tekst, die passend is in deze tĳ d 
van het jaar. Zo kunnen we elkaar 
toch bemoediging en troost bie-
den in tĳ den van onzekerheid.
De vierde zondag van de 
40-dagentĳ d wordt wel “laetare” 
genoemd, ofwel: “verheugt u!’ 
Verheugt u, terwĳ l de wereld in 
rep en roer is? Ja, juist nu. Midden 
in de lĳ denstĳ d roept de profeet 
Jesaja op om ons te verheugen 
over Jeruzalem. We mogen het 
licht van Pasen al zien doorsche-
meren tussen eenzaamheid en 
verdriet. Het thema van deze 
40-dagentĳ d is: “Sta op”. Wat doe 
je als je valt? Blĳ f je kreunend lig-
gen? Of sta je op? Als je vriend 
valt, wat doe je dan? Pak je zĳ n 
hand en zegt je: “Kom sta op!”. 
Jezus is de vriend die je helpt op 
te staan. Jezus is ook opgestaan, 
dus kan jĳ  het ook. Deze tekst 
staat in de veertigdagentĳ dkalen-
der van dit jaar. 
Johannes 9: 1-13 
Iemand die al blind is sinds zĳ n 
geboorte zit aan de kant van de 
weg. Door zĳ n handicap kan hĳ  
niet werken en probeert hĳ  geld 
voor zĳ n levensonderhoud te ver-

krĳ gen door te bedelen. Het is 
een eenzame man. Zĳ n wereld is 
donker en klein. Doordat hĳ  blind 
is kan hĳ  geen contact maken met 
de mensen om hem heen, wel 
hoort hĳ  de afstand scheppende 
opmerkingen van de mensen. “Hĳ  
zal wel blind zĳ n, omdat hĳ  of zĳ n 
ouders gezondigd hebben”. “Aan 
hem heb je niets; hĳ  zit altĳ d 
maar te bedelen”. Mensen lopen 
eerder met een grote boog om 
hem heen, dan dat ze met hem 
praten of hulp bieden. 
Nu wĳ  vanwege voorkoming van 
het Corona-virus ook afstand 
tot elkaar in het oog moeten 
houden, kunnen wĳ  ervaren, wat 
deze man altĳ d meemaakte. Geen 
contact, een grotere afstand tus-
sen mensen, maakt, dat we elkaar 
moeilĳ ker verstaan. Als mensen 
niet met elkaar praten, gaan ze 
bedenken, hoe iemand in elkaar 
steekt, zonder het zelf te vragen. 
Dat leidt tot nare roddels. En 
dat terwĳ l praten, ook nu via de 
telefoon, heel belangrĳ k is. Jezus 
laat de blinde man niet links lig-
gen. Terwĳ l zĳ n leerlingen de 
afstand tot de man alleen maar 
vergroten, ziet Jezus mogelĳ khe-
den om te laten zien, dat hĳ  door 
God gezonden is. Door niet om 
deze man heen te gaan, hem aan 
te spreken en te genezen, kan de 
man zien en opstaan. Hĳ  ziet wie 
Jezus is, maar de omstanders nog 
niet. Jezus brengt een duidelĳ ke 
scheiding tussen de mensen aan 
het licht: de niet-zienden zullen 
zien, en de zienden zullen blind 
zĳ n. Het herkennen van God 
in Jezus gaat vooraf aan hoe je 
er lichamelĳ k aan toe bent. Een 
“vanzelfsprekend” denken over 
wie er wel en niet gezond is, 
wordt op de kop gezet. Geloven, 
hopen en liefhebben blĳ kt heilza-
mer om tot elkaar te komen dan 
oordelen. Wie zich gezien voelt 
door Jezus, kan zich verheugen! 
Ds. A. van Waard 
Geachte gemeenteleden,
Ook dit jaar wordt weer de Roo-
sevelt vakantieweek georgani-
seerd door het Diaconaal Streek-
verband Noordwest Overĳ ssel. 
Deze week is voor alleenstaanden 
met een lichamelĳ ke beperking. 
Het is dit jaar van 29 augustus tot 
en met 5 september 2020 ( week 
36) in het Nieuw Hydepark in 
Doorn. Er zĳ n veel vrĳ willigers die 
deze week helpen. Ook is er altĳ d 
een predikant of geestelĳ ke ver-
zorger aanwezig. Een aanmeldings-
formulier is op te vragen bĳ  de 
diaconie. Ook voor meer info over 
medische formulieren en kosten 
kunt u bĳ  ons terecht. Aanmeldin-
gen moeten uiterlĳ k 30 mei bĳ  ons 
binnen zĳ n. Met vriendelĳ ke groet, 
Grieteke Kiekebos en Gerry van 
Bruggen
Gebed
We bevinden ons in verwarrende 
en angstige tĳ den. Terreur, geweld, 
natuurrampen en plagen, grote 
nood en ellende, ziekten wereld-
wĳ d. Hoe kunnen we hier als men-
senkind mee omgaan? Natuurlĳ k 
is dat per mens weer verschillend. 
Iedereen zoekt hier zĳ n/haar eigen 
weg in. We lezen echter wel gere-
geld dat het je richten op positieve 
dingen helpend is in moeilĳ ke 
tĳ den. En dat is beslist waar. Posi-
tieve dingen zĳ n er gelukkig volop 
om ons heen. We zien het ook 
nu in een tĳ d van grote zorgen. 
Het saamhorigheidsgevoel onder 
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de mensen is groter. Er wordt 
elkaar meer, op allerlei terrein, de 
helpende hand geboden. Mensen 
zetten hun talenten voor elkaar 
op grotere schaal gratis en voor 
niets in. Leerlingen worden, nu 
er zoveel lessen uitvallen, door 
studenten geholpen om zich goed 
voor te bereiden op het eindexa-
men. Mensen maken buiten bĳ  
verpleeghuizen muziek zodat er 
toch wat aµ eiding is nu het gemis 
van bezoek zo zwaar valt. Vele 
vrĳ willigers voelen zich geroepen 
en zetten zich in voor de zorg en 
de verpleging. En ga zo maar door. 
De lente trakteert ons ook weer 
volop met prachtige bloesem, 
vanuit het dorre hout van nog 
niet eens zo lang geleden. De blĳ e 
tonen van gratis vogelconcerten 
klinken rond. Ooievaars klepperen 
dat het een lieve lust is. Gelukkig 
mogen we de Heer ook altĳ d om 
hulp blĳ ven vragen, uit het diepst 
van ons wezen: “Here, help”. Onze 
hulp is van de Heer die hemel 
en aarde gemaakt heeft” (Psalm 
121:2, 124:8). Uit de Veertigdagen-
kalender van de Protestantse Kerk 
wil ik ook het gebed van Francis-
cus van Assisi (overgenomen door 
hen uit: Vertrouwen een uitgave 
van eveneens de Protestantse 
Kerk in Nederland) met u delen. 
God ,
Laat mĳ  een instrument zĳ n
van uw vrede,
waar haat heerst,
laat mĳ  liefde zaaien,
waar onrecht is, 
vergeving schenken,
waar ruzie is eensgezindheid,
waar twĳ fel is, vertrouwen,
waar wanhoop is, hoop,
waar duisternis is, licht,
waar droefheid is, vreugde.
Voor u allen een goede week 
gewenst! 
Vriendelĳ ke groet, 
Petra van Wieringen.

Beste mensen, gemeenteleden en 
andere belangstellenden, 
Op donderdag 12 maart, zĳ n er 
door de overheid extra maat-
regelen aangekondigd vanwege 
het coronavirus. Met dit bericht 
informeren we u over wat deze 
maatregelen betekenen voor onze 
gemeente. 
Afhankelĳ k van de ontwikkelingen 
worden voor de kerkdiensten tot 
8 april wekelĳ ks verdere besluiten 
genomen. 
We snappen dat dit een heel onge-
wone situatie is en begrĳ pen uw 
bezorgdheid. We volgende nieuwe 
maatregelen van de overheid om 
de verspreiding van het virus te 
voorkomen. Waarschĳ nlĳ k berei-
ken we niet iedereen. Mogen we 
een beroep doen op u en u vragen 
of u dit in uw omgeving kenbaar 
wilt maken? Alvast hartelĳ k dank. 
Via de website https://kuinreblan-
kenham.protestantsekerk.net/pro-

beren we u zoveel mogelĳ k op de 
hoogte te houden. Met vriendelĳ -
ke groet, Namens de kerkenraad, 
Elly Paulusma (scriba) en Johannes 
Woudsma (voorzitter)

Ik ben bedroefd, de straat is leeg.
Niemand die wenkt, kom ga je mee,
op naar de dienst om net als wĳ 
te zingen voor de grote God.
We blĳ ven nu echt allen thuis.
Ons samen bidden valt daar stil
het luisteren naar de preek kan niet,
de kerkdeur dicht en lang op slot.
Heer, zie naar ons, dit heftig lot
maakt ons zo klein en ook wel ang-
stig.

Ik ben zo blĳ , een mogelĳ kheid:
thuis luisteren naar zang of dienst
via de app bemoedigen,
troosten en wĳ zen op Uw kracht!
Heer zegen ons in deze tĳ d
maak sterk en moedig in de strĳ d
tegen een onzichtbare vĳ and.
Geef ons geduld, houdt U ons vast
laat ons nu doen wat bĳ  U past
en wil ons aan Uw hart begroeten.
Dichter: Jolanda Holleman-Krop¹ 

Kerkdiensten onder voorbe-
houd (i.v.m. het coronavirus):
Zondag 29 maart is de vĳ fde zon-
dag van de 40 dagentĳ d. In deze 
dienst zal ds. J. Menkveld uit Wan-
neperveen voorgaan.
Zondag 5 april is het Palmzondag. 
Ds. C.P. Meĳ er uit Zwolle zal in 
deze dienst voorgaan.
9 april, witte donderdag, gaat 
mevr. L. Winters-Jonas uit Krag-
genburg voor. In deze dienst vieren 
wĳ  het Heilig Avondmaal. Deze 
dienst begint om 19.30 uur.
10 april, Goede Vrĳ dag, zal mevr. 
L. Winters-Jonas uit Kraggenburg 
voorgaan. Aanvang van deze dienst 
is om 19.30 uur.
11 april, stille zaterdag, gaat mevr. 
L. Winters-Jonas uit Kraggenburg 
voor. Deze dienst begint om 19.30 
uur.
1e Paasdag, Zondag 12 april, begint 
de dienst om 10.00 uur. In deze 
dienst zal mevr. L. Winters-Jonas 
uit Kraggenburg voorgaan.

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.

Bericht kerkenraad
Het Corona-virus beheerst 
momenteel ons dagelĳ ks leven. 
De overheid heeft adviezen gege-
ven en maatregelen genomen. In 
navolging daarvan heeft de kerken-
raad van de Protestantse kerk in 
Steenwĳ kerwold besloten om de 
erediensten op de zondagen 15, 
22, 29 maart en 5 april in ieder 
geval niet door te laten gaan. Dit 
advies was ook al gegeven door 
de Protestantse kerk Nederland. 
Dit is een ingrĳ pend besluit: juist 

de Veertigdagentĳ d is voor velen 
een periode van inkeer en bezin-
ning. Velen beleven dit door als 
gemeenschap samen te komen in 
de kerk en zullen teleurgesteld zĳ n 
dat dit nu niet mogelĳ k is.
Maar we voelen als kerkenraad 
ook de verantwoordelĳ kheid voor 
de gemeente die op zondag bĳ  
elkaar komt. We willen daarom de 
adviezen van de autoriteiten niet 
negeren en hopen dat hiervoor 
begrip is, ondanks de verregaande 
consequenties.
Wanneer de diensten hervat wor-
den, kunnen we nog niet zeggen, 
we moeten de ontwikkelingen 
afwachten.
Mocht u moeite hebben om 
bepaalde boodschappen in huis 
te krĳ gen dan is de kerkenraad 
bereidt hier de helpende hand te 
reiken. Daarvoor kunt u contact 
zoeken met één van de kerken-
raadsleden.
Kerkdiensten
Alles gaat anders dan anders. 
Het corona-virus legt niet alleen 
het maatschappelĳ k leven voor 
een groot deel stil, maar ook het 
persoonlĳ ke leven van mensen. 
Sociale contacten worden tot een 
minimum beperkt. Mensen zĳ n vrĳ  
en voelen zich toch opgesloten. 
Veel mensen maken zich zorgen 
over hun eigen gezondheid of over 
de gezondheid van naaste familie 
of vrienden. Een deel van de bevol-
king wordt getro¹ en door een 
acute stop in het inkomen en zo is 
er nog meer te noemen. 
Maar er zĳ n ook mogelĳ kheden, 
en die willen we als kerkelĳ ke 
gemeente ook gebruiken. Hoewel 
de kerkdiensten op dit moment 
geen doorgang vinden, zal er vanaf 
komende zondag 29 maart wel om 
9.30 uur een korte uitzending zĳ n 
via www.kerkdienstgemist.nl  
Aan het einde van de uitzending 
worden berichten doorgegeven 
met het oog op de komende tĳ d. 
Op de website van de Protes-
tantse Kerk in Nederland is veel 
informatie te vinden over concrete 
maatregelen, en ook materiaal voor 
bemoediging en ondersteuning. Zie 
www.protestantsekerk.nl. 

We wensen alle lezers sterkte toe 
en sluiten af met een bemoediging 
uit de bekende Psalm 23 uit de Bĳ -
bel. Een Psalm van David die zegt: 

De Heer is mĳ n herder. 
Ook al gaat mĳ n weg door een don-
ker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want U bent bĳ  mĳ .

Bloemen
De bloemen van afgelopen zondag 
zĳ n met een groet en een bemoe-
diging gebracht bĳ  dhr. L. Sleurink, 
Tukseweg.
Giften
Ontvangen van een meelevend 
echtpaar €1000 voor onze kerk. 
Dit is een extra gift voor onze 
kerk. Mevr. Winters heeft €10 
ontvangen voor de kerk. Hartelĳ k 
bedankt voor deze giften.
Wĳ  leven mee
Als u iets te melden heeft of door 
te geven betre¹ 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. Sommi-
ge mensen hebben veel zorg nodig. 
Er zĳ n ook mensen voor wie de 
toekomst onzeker is of die wach-
ten op spannende behandelingen 

of nadere onderzoeken. En dan 
zĳ n er de mantelzorgers die soms 
zwaar belast worden, maar hun 
werk met veel liefde doen. Alle 
zieken en hun verzorgers sterkte 
toegewenst! 
Gebed in een tĳ d van corona
Heer, ontferm u 
Ds. Tom de Haan (Haarlem) 
schreef het volgende gebed: 

Heer,
ontferm u,
over de mensen die ernstig ziek zĳ n
en eenzaam en alleen,
omdat ze hun naasten niet mogen 
besmetten.

Ontferm u
over de mensen,
die hun geliefde niet mogen bezoe-
ken in hun stervensuur.

Ontferm u over de mensen in de 
zorg, de artsen en de verpleging,
die misschien binnenkort moeten 
beslissen hoe beperkte middelen 
ingezet worden.

Heer, ontferm u
over onze angst
om onze dierbaren, om onszelf.
Ontferm u over onze zorgen
over werk dat stil komt te liggen,
over opdrachten die niet doorgaan,
over  ̄nanciële gevolgen voor ons 
huishouden.

Geef ons moed en rust,
dat ons leven in uw hand is,
dat we geborgen zĳ n in U,
omdat we dat altĳ d al waren.

Amen

Omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente 
is in de eerste plaats het omzien 
naar elkaar in het dagelĳ kse leven. 
Op basis van ons geloof zĳ n we 
met elkaar verbonden en geven 
we zorg aan wie dat nodig heeft. 
De pastorale zorg wordt door 
de gemeente in het bĳ zonder 
toevertrouwd aan de predikant 
en ouderlingen, wat wel moeilĳ -
ker wordt nu we nog maar twee 
ouderlingen hebben. Daarnaast 
zĳ n er de bezoekers die contacten 
met gemeenteleden onderhouden. 
Indien u behoefte hebt aan pasto-
raal contact of een gesprek, kunt u 
altĳ d direct contact opnemen met 
de predikant of ouderling.
Tenslotte
Ik denk dat onze gedachten in 
deze tĳ d vooral uitgaan naar hen 
die ziek geworden zĳ n, en naar 
hen die hen verzorgen of gaan 
verzorgen. We wensen de over-
heid de wĳ sheid en de moed toe 
om de maatregelen te nemen die 
nodig zĳ n. Laten we daar naar luis-
teren en voorschriften niet in de 
wind slaan. Laten we ook blĳ ven 
denken en vooral niet vergeten dat 
er heel veel vluchtelingen zĳ n in 
kampen die door deze hele crisis 
waarschĳ nlĳ k nóg langer moeten 
wachten omdat onze aandacht vol 
is van onszelf.

Met vriendelĳ ke groeten, 
ds. Eric van Veen

Lees verder op pagina 14
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Steenwijkerwold

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

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

Italianen zingen, 
vogels � uiten
Hoe moeten we nu naar de 
coronacrisis kĳ ken? Als teken van 
de eindtĳ d? Als een kans om tot 
doorbraken te komen in onze 
manier van leven en werken? 
Om aan te tonen hoe wankel 
de mentale weerbaarheid van 
Nederlanders is geworden? Wordt 
de kwetsbaarheid van de gedachte 
van de maakbaarheid van onze 
wereld blootgelegd?

De aarde komt door alle drastische 
maatregelen van overheden 
wereldwĳ d tot rust. Smog 
verdwĳ nt boven steden. De lucht 
wordt schoner.  We werken 
massaal thuis en hoeven niet 
eens meer 100 kilometer per uur 
te rĳ den. Italianen zingen weer. 
Stikstofdoelen komen binnen 
bereik. Ik hoorde dat er zelfs 
weer vogels µ uiten in Wuhan, 
waar al jarenlang geen vogel meer 
werd gehoord. Allemaal waren ze 
weggevlucht voor de ongebreidelde 
expansiedrift van mensen.

Het lĳ kt me alsof het corona-virus 
werkt als een grote reset-knop. 
Een beetje zoals het Bĳ belse 
sabbatsjaar: elk zevende jaar werd 
het land niet bewerkt, zodat het 
tot rust kon komen en de jaren 
daarop weer volop vrucht kon 
dragen. Het is mĳ n gebed dat door 
alle onrust van het virus heen de 
vogels weer zullen gaan µ uiten en 
een nieuwe lente aanbreekt. 

Henk Stoorvogel,  voorganger VEZ te Zwolle en leider 
van mannenbeweging 4M

Wim Kater via 
live stream over 
‘Woorden’
Woorden kunnen impact hebben, 
zowel in de positieve als negatieve 
zin. In bĳ belboek Spreuken staat 
zelfs: ‘Dood en leven zĳ n in de 
macht van de tong’ (Spr. 18:21). 
Het CBMC Event in Twente gaat 
niet door, maar directeur Wim 
Kater zal toch over dit onderwerp 
spreken. Via een live stream 
noemt hĳ  praktĳ kvoorbeelden 
uit zĳ n eigen leven en uit dat van 
andere ondernemers. Kĳ kers 
zullen ontdekken welke impact het 
uitspreken van positieve woorden 
kunnen hebben op hun leven en 
werk en dan vooral de woorden 
van God. Wie erbĳ  wil zĳ n, meldt 
zich aan en ontvangt een link om 
de live stream te kunnen volgen.

Donderdag 2 april, 19.00 uur, aanmelden: 
www.cbmc.nl/regionale-cbmc-evenementen, gratis

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!

BĲ ZONDERE 
PINKSTERBĲ EENKOMST?



14 zondag 29 maart 2020

29 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 ssen en het lied 
voor de dienst is Lied 536. Collec-
tes: streekverband-Rooseveldhuis 
PKN, instandhouding van de ere-
dienst, interieurfonds. De auto-
dienst wordt verzorgd door fam. 
C. Wiersma, telefoon 246940. Er 
wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Marnick Lassche en 
Gertrude de Dobbelaar - Haaften. 
Er is een kindernevendienst voor 
de kinderen van groep 1,2 en 3, dit 
wordt verzorgd door Esther van 
der Linde. 
29 maart om 19:00 uur in de 
Kapel, in deze gezamenlĳ ke dienst 
hoopt * ds P Roseboom uit Olde-
boorn voor te gaan. De organist 
is dhr. H. Dunsbergen en het lied 
voor de dienst is Lied 536. Collec-
tes: streekverband- Rooseveldhuis 
PKN, instandhouding van de ere-
dienst, interieurfonds. De auto-
dienst wordt verzorgd door fam. 
C, Wiersma, telefoon 246940.
Agenda
27 maart om 20:00 uur, Preek van 
de leek gaat niet door, Mariakerk.
28 maart om 09:00 uur, Stilte 
wandeling 40 dagen tĳ d, vanaf de 
Burght.
31 maart om 19:30 uur, Focus 
gespreks- en bĳ belkring, Kapel.
1 april om 19:15 uur, Vesper, Grote 
Kerk.
2 april om 15:00 uur, Contactmid-
dag oudere gemeenteleden:gaat 
niet door, Tilvoorde.
4 april om 09:00 uur, Stilte wande-
ling 40 dagen tĳ d, vanaf de Burght.
6 april om 19:00 uur, Verkoop col-
lectebonnen van 19.00-20.00 uur, 
Tilvoorde.
7 april om 19:30 uur, Focus 
gespreks- en bĳ belkring, Kapel.
7 april om 19:45 uur, Grote Ker-
kenraadsvergadering, Kapel.
8 april om 10:00 uur, Bĳ belkring 
60+, Tilvoorde.
Bĳ  de diensten
In deze tĳ den worden we uitge-
daagd om creatieve oplossingen te 
zoeken. In samenwerking met de 
Mariakerk willen we de zondag-

ochtenddiensten ook met beeld 
uitzenden. U kunt komende zon-
dag om 10 uur meekĳ ken met de 
livestream die via de site van de 
Mariakerk wordt uitgezonden. Als 
het goed is zal deze stream ook 
op onze eigen website te volgen 
zĳ n. Voor de inwoners van Nieuw 
Clarenberg geldt: u kunt op uw 
iPad de Mariakerk aanklikken, dan 
ziet u de dienst met beeld. Als u de 
Grote Kerk aanklikt heeft u alleen 
geluid. In beide gevallen gaat het 
wel om dezelfde dienst, waarin ds. 
Pap voorgaat. Voor de luisteraar 
thuis, via de zogenaamde “Lukas-
kastjes” veranderd er niets. Als zĳ  
hun kastje opstarten kunnen ze 
met dezelfde dienst meeluisteren.
Wandelappgroep
In deze tĳ d staan alle kerkelĳ ke 
activiteiten stil. Gelukkig is sociaal 
contact op beperkte schaal nog 
wel mogelĳ k. Zo zie ik velen in 
duo’s regelmatig wandelen. Hoe 
mooi zou het zĳ n als we die con-
tacten een extra dimensie geven en 
gebruiken als alternatief voor kring-
gespreken en cursusavonden!
Hoe kunnen we dat doen? Ik maak 
een wandelappgroep aan. Daarin 
post ik elke week een kort Bĳ bel-
vers en een gespreksvraag. Tĳ dens 
je vaste wandelmoment kun je dan 
– naast al je andere gesprekson-
derwerpen – ook tĳ d nemen voor 
deze vraag. Lĳ kt het je wat? Stuur 
dan een mail met je mobiele num-
mer naar dwolters@hervormdvol-
lenhove.nl
Veel wandel- en kletsplezier!
Contactmiddag oudere 
gemeenteleden
De geplande contactmiddag voor 
oudere gemeenteleden op 2 april 
gaat vanwege de coronavirus ook 
niet door.
Bloemengroet
Gelukkig dat wĳ  in een tĳ d, dat 
alles vanwege het virus niet door 
kan gaan, nog wel mensen kunnen 
bemoedigen en groeten met een 
bloemetje namens onze gemeente. 
Afgelopen week zĳ n er bloemen 
gebracht bĳ  mw. Zweistra - de 
Oude, Visscherstraat 26, bĳ  dhr. 
Smit, Clarenberglaan 2, en bĳ  dhr. 
en mw. de Lange - Westhuis, J.van 
Dieststraat 82: zĳ  waren 14 maart 
12,5 jaar getrouwd.

Wĳ  leven mee
Fam. Dekker, Zeekampen 22. Op 
de dag dat zĳ  55 jaar getrouwd zĳ n, 
wordt mevr. Dekker opgenomen 
in het UMC Groningen voor een 
ingrĳ pende operatie. We hopen 
en bidden dat de operatie mag sla-
gen en het gewenste e¹ ect heeft. 
Naast de dankbaarheid voor het 
huwelĳ ksjubileum dat zĳ  mogen 
vieren, mogen zĳ  zich in deze bĳ -
zondere tĳ d waarin alles anders 
is dan anders, geborgen weten in 
Gods hand.
In deze tĳ d…
Wie een beetje de verschillende 
media volgt, komt van alles tegen 
ter bemoediging.
Wellicht bent u onderstaande 
woorden al wel tegengekomen, 

maar ik vind ze te mooi om ze niet 
ook op deze manier te delen:
Een virus o zo klein, niet met het 
blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwĳ d. De men-
sen zĳ n het vertrouwen kwĳ t.
De mens is in de war. Hoe zal het ons 
vergaan?
Geen vertrouwen in de overheid. Raak 
ik straks ook mĳ n baan nog kwĳ t?
Waar is dat sterke individu. Die zelf 
zĳ n richting wel bepaalt.
Zich niets wil laten gezeggen. Of een 
mening op laat leggen?
Experts moeten hun zegje doen. 
Maar gissen ook maar wat.
Meer mensen worden ernstig ziek. Is 
dit nu al de piek?
Ziekenhuizen overvol, te weinig per-
soneel.
Is er wel capaciteit genoeg? Wat heb-
ben we nog voor de boeg?
Onzekerheid alom. De winkels raken 
leeg.
De beurzen staan dik in het rood. De 
hele economie is uit het lood.
Het hele land ligt stil. Evenementen 
worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken om het 
virus in te perken.
Wie had er ooit gedacht dat het eens 
zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek in één 
klap helemaal bezweek.
Zet het u niet aan het denken? Wie 
heeft hier eigenlĳ k de macht?
Zĳ n het de wereldleiders? Maar ook 
bĳ  hen ontbreekt de kracht.
We staan met lege handen. Er is nie-
mand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan bese² en 
dat we onze hoofden omhoog gaan 
he² en?
Want in de hoge hemel daar zit een 
machtig God.
Hĳ  regeert over dood en leven, en laat 
de hele mensheid beven.
Kom laten we ons dan buigen voor 
zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zĳ n hand, het 
hele mensdom, ook ons land.
Ontferm U over deze aarde, vergeef 
ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zĳ n dood ons 
Zĳ n genade bood.
Het geeft ons rust in bange dagen dat 
U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart te schui-
len aan Uw vaderhart.
In Christus verbonden,
Heidi Kramer

Onbestemdheid
Het coronavirus heeft ons onheil-
spellend in de greep. Of je nu ziek 
bent of niet ziek, veel mensen 
komen terecht in een isolement. 
De omgeving, de familie, de vrien-
den, ze trekken zich terug, je voelt 
je alleen. In de bĳ bel en zeker in de 
Psalmen wordt de eenzaamheid op 
heel verschillende manieren ver-
woord. `Een vreemde ben ik voor 
mĳ n broers, een ontheemde voor 
mĳ n moeders zonen (Ps.69), ‘Mĳ n 
vrienden en bekenden houden zich 
ver van mĳ n ellende, mĳ n verwan-
ten houden zich op afstand.’(Ps.38) 
En de HEER God? Hĳ  lĳ kt soms 
ver weg. ’Hoe lang nog, HEER, zult 
U mĳ  vergeten, Hoe lang nog ver-
bergt U voor mĳ  uw gelaat: Hoe 

lang nog wordt mĳ n ziel gekweld 
door zorgen…?’
Opvallend is het dat uiteindelĳ k 
in deze zorgen, in dit onbestemde 
isolement de lof klink en klaar stem 
krĳ gt. En je vraagt je af, waar komt 
deze troost vandaan?
‘Ik vertrouw op uw liefde, mĳ n 
hart zal juichen omdat U redding 
brengt…’
Ik las een stukje van Luther over 
zĳ n omgang met de pest, het geeft 
ons te denken in verband met onze 
omgang met het coronavirus.
Luther over de pest
Sommigen weigeren om medicĳ nen 
in te nemen, en mĳ den geen plaats 
of persoon waar hun aanwezig-
heid niet is vereist. Zó gaat het niet 
goed lieve vrienden! Gebruik de 
medicĳ nen, neem en doe wat zou 
kunnen helpen, ontsmet je huis, 
tuin en straat. Mĳ d ook perso-
nen en plaatsen, waar je naaste je 
niet nodig heeft. En gedraag je als 
iemand die graag een grote stads-
brand wil helpen blussen. Want wat 
is de pest anders dan een vuur, dat 
geen hout en stro, maar lichaam en 
leven opvreet.
Ik zal God bidden dat Hĳ  ons gena-
dig wil bewaren en beschermen. 
Dan wil ik ook helpen met het uit-
roken(1), de lucht in huis verversen, 
medicĳ nen geven en nemen, én 
plaats en persoon mĳ den waar men 
mĳ  niet nodig heeft, opdat ik mĳ zelf 
niet zal verwaarlozen en bovendien 
ook anderen zou aansteken en 
besmetten, en dat ik zó door mĳ n 
nalatigheid de oorzaak van ander-
mans dood zou zĳ n.
Wil God mĳ  echter wegnemen, 
dan zal Hĳ  mĳ  wel weten te vinden. 
In dat geval heb ik toch gedaan wat 
Hĳ  wilde dat ik zou doen, en ben 
ik niet schuldig aan mĳ n eigen dood 
of aan de dood van andere mensen. 
Waar echter mĳ n naaste mĳ  nodig 
heeft, wil ik geen plaats of persoon 
mĳ den, maar onbezorgd gaan en 
helpen zo goed ik kan, zoals al eer-
der is gezegd. Kĳ k, dat is een echt 
godvrezend geloof, dat niet roe-
keloos of vermetel is, en God ook 
niet verzoekt.
Ob man vor dem sterben µ iehen 
möge. 1527 (Drucke), vgl. WA 23, 
S. 365 ¹ 
1. Uitroken van huizen waarin 
iemand overleden was, waarbĳ  ook 
kleding en huisraad en beddengoed 
werden verbrand.
Ten slotte, Wanneer de emotie te 
groot is, Laat me dit woord van 
Jezus herinneren:
`Ik ben het, vrees niet…’ Dan kun-
nen we ons kruis dragen en Jezus 
volgen.(naar Bernadette Soubiros)
Ontvangt allen een vriendelĳ ke 
groet vanuit de pastorie.
Ds. H.J.H.i Pap

Vervolg van pagina 13

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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 Vollenhove  AMBT

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

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

Orthodoxe Joden 
negeren maatregelen
Een dag zonder Thora-studie 
vormt een groter gevaar voor 
het Joodse volk - en de rest van 
de wereld - dan het coronavirus. 
Dat vinden een aantal ultraor-
thodoxe rabbĳ nen in Israël. Ze 
houden, ondanks de geldende 
restricties , hun - honderden 
- scholen open. Leerlingen en 
studenten in alle leeftĳ dscatego-
rieën, inclusief hun ouders, stel-
len het religieuze gezag boven 
dat van de regering en gaan nog 
steeds elke ochtend naar school. 
Daarmee brengen zĳ  niet alleen 
zichzelf in gevaar, maar ook de 
rest van het land. Het seculiere 
deel van de bevolking is woest 
op de ultraorthodoxen, die zĳ  al 
uitvreters vinden die hun kinde-
ren niet naar het leger sturen. 
Probleem is dat premier Netan-
yahu de steun van de ultraortho-
doxe partĳ en nodig heeft en dus 
nauwelĳ ks optreedt. Eén conces-
sie hebben ze wel gedaan aan 
de seculieren: niet meer dan 10 
leerlingen in een lokaal.

Gelezen in Telegraaf

Menselijke 
hebzucht

“Het coronavirus daagt ons ook 
uit op economisch niveau. Onze 
internationale economie is geba-
seerd op pro³ jt, geld en cĳ fers, 
zonder rekening te houden met 
het leven van medemensen, 
natuur en dieren. Vervolgens 
komt er een virus dat alles op 
zĳ n kop zet. Duizenden bedrĳ -
ven en multinationals die hun 
elektronica, modeproducten en 
dergelĳ ke vanwege de goedkope 
personeelslasten in China of 
andere Aziatische landen produ-
ceren, sluiten hun ogen voor de 
minderheden. Veelal verrichten 
zĳ  als slaven deze arbeid. Denk 
ook aan de voedselindustrie. 
Hoe gaan we om met dieren 
om te consumeren? Voor ons 
wellicht heel vreemd, maar zo’n 
zelfde consumptie van vleermui-
zen, ratten, honden en katten 
heeft in Aziatische context tot 
het virus Corona geleid. Ik zie 
dit als een bevestiging van onze 
menselĳ ke hebzucht, waar de 
gewone mensen, werksters en 
werkers, natuur en dier onder 
lĳ dt. En dat terwĳ l een kleine 
groep rĳ ken steeds rĳ ker wordt. 
Alleen, het virus kent het ver-
schil niet!”

Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

GOSPELCONCERT?

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

Vervolg van pagina 14



zondag 29 maart 2020 15

Kerkdiensten komende tĳ d
De kerkenraad heeft besloten om 
de komende weken de kerkdeuren 
gesloten te houden. Dit betekent 
dat ook de belĳ denisdienst die 
gepland stond voor 5 april uitge-
steld zal worden. Voor de diensten 
na 5 april zal later een besluit wor-
den genomen, dit afhankelĳ k van de 
actualiteit.
De komende zondagen zal ds. 
Menkveld om 9.30 uur, via inter-
net en kerktelefoon, een woord 
tot de gemeente spreken. Dit zal 
hĳ  doen vanuit de kerk te Wan-
neperveen (http://pknwanneper-
veen.kerkdienstluisteren.nl/)
Het zal geen complete dienst zĳ n 
maar op deze manier wil hĳ  graag 
contact met u houden. 
Aan u als gemeente wordt actief 
gevraagd om onderwerpen of 
personen aan te dragen voor 
voorbede. Dit kunt u recht-
streeks mailen naar ds. Menk-
veld (jmenkveld@solcon.nl) of 
doorgeven aan uw wĳ kouderling. 
Contactgegevens vindt u op de 
website http://www.pknwanne-
perveenbeltschutsloot.nl. 
Laten we in deze bĳ zondere 
tĳ d als gemeente proberen het 
omzien naar elkaar in stand te 
houden nu we elkaar niet of nau-
welĳ ks fysiek kunnen ontmoeten.
De kerkenraad.
Een kaartje i.p.v. bloemen
Omdat aangeraden wordt dat 
zeker ouderen en mensen met 
verminderde weerstand contac-
ten zoveel mogelĳ k dienen te 
vermĳ den heeft de kerkenraad 
besloten om voorlopig in plaats 
van een bloemetje te brengen, 
een kaartje in de bus te doen bĳ  
ziekte, verjaardag, enz. Vorige 
week heeft de heer G. Dam 
namens de gemeente een kaartje 
ontvangen ter gelegenheid van 
zĳ n verjaardag.
Verkiezingen
De heren Dammingh en Mulder 
hebben hun verkiezing tot ouder-
ling kerkrentmeester te Wanne-
perveen niet aanvaard. De ker-
kenraad heeft besloten voorlopig 
de verkiezingen op te schorten.
Onze jarige 80+ers in april
23-04 Dhr. G. Stam - 83 jaar.
23-04 Mw. G. Hoorn-Pierik - 87 
jaar.
30-04 Mw. A. de Jonge-Vierho-
ven, – 81 jaar.
Allemaal alvast van harte gefelici-
teerd. Veel bezoek zit er dit jaar 
niet in maar het zou mooi zĳ n 
als u veel verjaardagskaarten zou 
ontvangen. 
Vanuit de Pastorie
Wat kan er in een week veel 
gebeuren en veranderen. Toen 
ik mĳ n stukje typte was net het 
bericht gekomen over het afzeg-
gen van samenkomsten van meer 
dan 100 personen. Vanaf dat 
moment zĳ n de berichten als een 
lawine over ons heen gerold en 
zĳ n er zelfs veel afspraken van 
minder dan 10 personen afgezegd. 
Ons kerkelĳ k leven is in zĳ n acti-
viteiten vrĳ wel tot stilstand geko-
men. Naast de schok dat zoiets 
onze verzorgde en verzekerde 
samenleving kan overkomen, is 
dat ook een uitdaging. En wel een 
uitdaging van formaat. Hoe gaan 
wĳ  ons hierin houden? Kunnen 
we dit aan? Om ons heen lĳ kt in 
veel situaties of de paniek heerst. 
En ja, er is reden tot zorg. En 
nee, niemand weet hoe dit gaat 
verlopen of aµ open. Het zou zo 

maar heel groot kunnen worden, 
maar het zou ook mee kunnen 
vallen. Misschien is de belang-
rĳ kste vraag wel of wĳ  om kun-
nen gaan met dat ‘niet weten’, 
met die onzekerheid. Ik heb het 
mensen in een ziekteproces al 
vaak horen zeggen. ‘De onzeker-
heid is het ergste’. Dat blĳ kt nu 
ook. Onzekerheid vinden we heel 
erg en leidt soms tot overtrok-
ken en ondoordachte reacties. 
Tegelĳ k moet ik er vanwege die 
onzekerheid bĳ  zeggen dat ik ook 
niet weet welke reacties over-
trokken en ondoordacht zĳ n, 
want ik weet ook niet hoe dit zal 
verlopen. Wat ik wel weet is dat 
paniek en angst slechte raadge-
vers zĳ n. Wat ik ook weet is dat 
wĳ , ondanks dat wĳ  ook door 
dit virus zĳ n overvallen, leven in 
een land met ontzettend veel 
voorzieningen en enorme buf-
fers op allerlei gebied. Als wĳ  al 
zo geschrokken zĳ n, zo onzeker 
zĳ n, hoe is het dan voor mensen 
in landen waar de voorzienin-
gen en de bu¹ ers zoveel minder 
zĳ n dan bĳ  ons? En ook, hoeveel 
beter zĳ n wĳ  voorbereid op een 
‘ramp’ als deze dan onze voorou-
ders die werden getro¹ en door 
ziekten, maar vrĳ wel zonder 
kennis en middelen tot verweer 
en genezing? Dat verandert de 
situatie niet maar het relativeert 
wel. En daarom nog maar een 
keer die oude tegelspreuk die wat 
mĳ  betreft nog niets aan waarde 
heeft verloren.

Een mens lĳ dt dikwĳ ls ’t meest
door ’t lĳ den dat hĳ  vreest
doch dat nooit op komt dagen.
Zo heeft hĳ  meer te dragen
dan God te dragen geeft.

Het leed dat is, drukt niet zo zwaar
als vrees voor allerlei gevaar.
Doch komt het eens in huis,
dan helpt God altĳ d weer
en geeft Hĳ  kracht naar kruis.

Ook het laatste couplet, minder 
bekend, is belangrĳ k. God geeft 
kracht naar kruis voor wie dat 
van Hem verwacht. Dus, als het 
zover is en niet eerder. Terug 
naar de uitdaging. Zou het kun-
nen dat deze situatie ook nog 
iets goeds gaat brengen? Zou het 
kunnen dat deze ruwe onder-
breking van ons verzorgde leven 
ons geloof op de proef stelt en 
sterker maakt? Zou het kunnen, 
dat nu we zo concreet en per-
soonlĳ k ervaren dat onze plannen 
in de war worden gestuurd, dat 
onze gebeden aan inhoud winnen? 
Zou het kunnen dat wĳ , nu we 
niet meer bĳ  elkaar komen in de 
kerk, des te meer de waarde van 
de kerkgang gaan ontdekken? Als 
dat gebeurt, en dat hoop ik van 
harte, dan verandert dat niet de 
omstandigheden maar wel onze 
houding erin. Voldoende om de 
onzekerheid aan te kunnen.
Hartelĳ ke groeten,
Ds. Menkveld.

Onwennig. Wellicht had u afge-
lopen zondagmorgen hetzelfde 
gevoel als ik: onwennig en raar. Je 
wilt wel naar de kerk, maar het kan 
niet. We weten allemaal dat we 
er alles aan moeten doen om ver-
spreiding van het virus te voorko-
men en we begrĳ pen waarom we 
afstand moeten houden en elkaar 
niet onnodig moeten opzoeken, 
maar toch voelt het raar. Juist in 
tĳ den dat alles onzeker is, zoek je 
steun, woorden van bemoediging 
en kracht. Waar anders dan in de 
kerk, als gemeente van Jezus Chris-
tus kun je dat vinden, maar helaas 
voorlopig moet het via tv, compu-
ter of andere media.
Koning Willem Alexander sprak 
in zĳ n toespraak op tv over het 
eenzaamheidsvirus, daar kunnen 
we allemaal wat aan doen. Ds. Ger-
rit van den Dool schrĳ ft daar ook 
over in zĳ n bĳ drage. We denken 
aan allen die nu in verpleeg- en ver-
zorgingshuizen verblĳ ven, die thuis 
alleen zĳ n en weinig uitzicht heb-
ben op contact. Bidden we met en 
voor elkaar om de liefdevolle nabĳ -
heid van Gods Geest die Licht in de 
duisternis geeft, of zoals scriba van 
de Protestantse Kerk Nederland, 
ds. René de Reuver, het afgelopen 
zondag zei: ‘Alleen vanuit het licht 
van Pasen kunnen we de donkere 
tĳ d die wacht door. Het licht - van 
Pasen - hebben we in de rug, juist 
om in het diepste donker uit te 
kunnen houden.”
Met die hoop en verwachting kun-
nen we vooruit, in de onzekere tĳ d 
die voor ons ligt.
Giften. Voor de kerk is een gift 
binnengekomen van €10. Allen har-
telĳ k dank voor uw gaven.
Waar geloof het meest kost.
“Bid voor ons.” Dat is vaak het 
eerste dat vervolgde christenen 
vragen. Zĳ  kennen het belang van 
gebed uit eigen ervaring. Iedere 
week geef ik u een gebedspunt 
door: Door het groeiende aantal 
aanvallen op kerken in Burkina Faso 
in land in West-Afrika, vluchtten 
veel christenen naar andere delen 
van het land. In de stad Kaya open-
den verschillende kerken hun deu-
ren om de vluchtelingen te helpen, 
maar er waren te veel mensen die 
hulp nodig hadden. Open Doors 
hielp de lokale kerken met onder 
andere voedsel. Bid voor de chris-
tenen in Burkina Faso.

Kopĳ  GZ. De kopĳ  voor het vol-
gende zondagsblad kunt u inleveren 
tot uiterlĳ k zondag 29 maart 12.00 

uur bĳ  de scriba. Het kan natuur-
lĳ k ook via kerk.willemsoord.nl
Op elk van ons houdt Gĳ  uw oog 
gericht
en niemand, of hĳ  heeft een naam 
bĳ  U
en niemand valt of hĳ  valt in Uw 
handen
en niemand leeft of hĳ  leeft naar U 
toe.
(Huub Oosterhuis)
Namens de kerkenraad een harte-
lĳ ke groet, Henry Bos ouderling-
scriba
Van de predikant
Pastoraat Zolang de corona-maat-
regelen van kracht blĳ ven zullen 
pastorale contacten hoofdzakelĳ k 
per telefoon plaatsvinden. Het is 
niet anders. Indien de situatie dat 
echt vereist zullen we bezien hoe 
te realiseren wat nodig is. Het lĳ kt 
me een goede gedachte om hen 
die veel alleen zĳ n blĳ  te maken 
met een blĳ k van aandacht door 
middel van een kaart of telefoon-
tje. Zo zĳ n er altĳ d manieren te 
vinden om elkaar te laten merken 
dat we hart hebben voor elkaar!
Diensten. We kunnen nog niet 
overzien wanneer we als gemeen-
te weer samen kunnen komen. 
Gelukkig hangt het Koninkrĳ k 
niet af van corona of kerkgang. 
Hoe dan ook, komende zondag, 
de vĳ fde van de Veertig Dagen, 
draagt vanouds als naam ‘Judica’- 
‘Verschaf mĳ  recht, o God’ (Psalm 
43:1). Dan beginnen de eigenlĳ ke 
lĳ densweken. Op het rooster staat 
het verhaal van de opwekking van 
Lazarus (Johannes 11), waar Jezus 
uitspreekt ‘Ik ben de opstanding 
en het leven’. Verbonden zĳ n met 
Hem betekent niets minder dan 
deelhebben aan Leven in de ware 
zin van het woord, leven dat niet 
vergaat, hier en nu al. Een woord 
om vast te houden te midden van 
alles wat ons in deze onzekere tĳ -
den vervult van zorg. Inspirerend 
vind ik altĳ d weer de liederen van 
William Cowper (1731 - 1800). 
Hĳ  leed onder zeer diepe depres-
sies. Al dichtend vocht hĳ  zich 
door de duisternissen in zĳ n ziel 
heen. Bekend van hem is ‘Soms 
groet een licht van vreugde een 
christen als hĳ  zingt….’ (lied 910). 
Maar misschien kan ‘God moves 
in a mysterious way’ (‘God gaat 
zĳ n ongekende gang’, Lied 943) in 
onze dagen wel een bĳ zonder ver-
diepende betekenis krĳ gen. De 
slotregels vertolken weergaloos 
de betekenis van Kruis en Opstan-
ding. Graag citeer ik daaruit enke-
le strofen:

Uit grondeloze diepten put
Hĳ  licht, en vreugde uit pĳ n.
Hĳ  voert volmaakt zĳ n plannen uit,
zĳ n wil is soeverein.

Wat Hĳ  bedoelt dat rĳ pt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.

Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselĳ k gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eindelĳ k eeuwig licht.

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

Paasgroetenactie: 
kaart voor een 
gevangene
Elk jaar organiseren de PKN en 
Kerk in Actie een Paasgroeten-
actie voor mensen die in gevan-
genissen en TBS-klinieken zitten. 
Doordat de kerken de komende 
weken hun deuren sluiten, kun-
nen ze niet met de Paasgroe-
tenactie aan de slag gaan. De 
actie wordt daarom verlengd 
tot vrĳ dag 24 april. Zo hebben 
gemeenteleden langer de tĳ d om 
kaarten te schrĳ ven. De kerke-
lĳ ke gemeente verzamelt deze 
en kan ze in één grote envelop 
versturen naar het landelĳ k dien-
stencentrum. De PKN sorteert 
de kaarten, verdeelt ze over de 
gevangenissen en tbs-klinieken in 
Nederland en in het buitenland 
en betaalt de verzendkosten. 

Op deze manier krĳ gen zoveel 
mogelĳ k gedetineerden een paas-
groet. Trinus Hoekstra, vanuit 
de Protestantse Kerk betrokken 
bĳ  de paasgroetenactie: “Gevan-
genen realiseren zich juist ook in 
deze tĳ d dat er aan hen gedacht 
wordt en dat er mensen zĳ n die 
zich inleven in hun situatie.” 

Postadres voor de verzamelde kaarten: PKN, t.a.v. 
Paasgroetenactie, postbus 8504, 3503 RM Utrecht

Bevrijdingsviering 
uitgesteld
De viering van 75 jaar vrĳ heid 
in Overĳ ssel is voorlopig van de 
baan. Alle provinciale activiteiten 
zĳ n in navolging van veel lokale 
vieringen afgelast, verplaatst of 
tot nader order uitgesteld. Dit 
heeft het samenwerkingsverband 
Overĳ ssel Viert Vrĳ heid besloten 
in goed overleg met het provin-
ciebestuur van Overĳ ssel. De 
afgelopen dagen hebben al diverse 
lokale comités de viering van 75 
jaar vrĳ heid afgeblazen vanwege 
het coronavirus. RTV Oost blaast 
de grootschalige Vrĳ heidstour af, 
die van 1 tot en met 17 april langs 
lokale vieringen zou rĳ den.

Bron: RTV Oost

PKN-training voor 
nieuwe ambtsdragers 
In Meppel start een training voor 
nieuwe werkers in de kerk. Deel-
nemers van de training krĳ gen 
inzicht in de verantwoordelĳ k-
heden, taken en mogelĳ kheden 
van de verschillende ambten. 
Daarnaast maken ze kennis met 
de regionale en landelĳ ke kerke-
lĳ ke structuren en kerkordelĳ ke 
regels. Deze training bestaat uit 
twee bĳ eenkomsten en een e-lea-
rning. Tĳ dens de e-learning komt 
de theorie aan de orde. Vervol-
gens zĳ n er twee bĳ eenkomsten 
waarin deze theorie handen en 
voeten krĳ gt in de praktĳ k van 
alledag. Dan gaat het over spiri-
tualiteit, teamvorming en beleid 
maken. 

Woensdag 22 april en 13 mei, 19.30 - 21.30 uur, aan-
melden en info: www.protestantsekerk.nl/training

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. 

Predikant: ds. Gerrit van den Dool 
Pastorie: Steenwĳ kerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwĳ kerweg 
194 8338 LD Willemsoord, 0521-
514587 
kerk.willemsoord@hetnet.nl 
Koster: mevr.T.Winters-de Boer, 
0521-588515, Rentmeesters Prot. 
Gem Willemsoord Peperga Blesdĳ -
ke IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke
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Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BĲ ZONDERE 
CAMPINGDIENST?
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Bank:

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:
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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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EURK MRE

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

uitvaartvandijk.nl
HELMICH VAN DIJK
06 51 88 2700 

HERBIEN MARIJS - VAN DER VEGTE
06 475 67 147

NIENKE APPERLO - IJTSMA
06 122 09 114

Als het om vertrouwen gaat!

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

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

wandelen 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.
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