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Gert-Jan Segers,
fractievoorzitter van de ChristenUnie, spreekt
in zĳn onlangs verschenen boek
‘De verloren zoon’ *) van een
verweesde samenleving. Een met
evangelie geladen politiek verhaal.
Het verdient brede aandacht.
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ASSEN

ee?
Nog geen a bonn

Een verdeelde
kerk is geen
kerk

Virus met krans

DOOR DS. KO HEKMAN,

Paradox
In onze cultuur treffen we een
paradoxale combinatie aan van
streven naar individualiteit (weg uit
huis) en een blĳvende hunkering
naar geborgenheid. Zolang we ons
niet verbinden aan de vader en aan
elkaar, zĳn we allemaal verweesd.
We namen afscheid van vaste
waarden: kerk, gezag, tradities,
gemeenschapszin. Wat ons kan
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Commentaar

Wij zijn elkaar kwijt geraakt.
De kloven in de samenleving
worden breder. De politiek
polariseert. Het maatschappelijk klimaat verkilt.

De verloren zoon
Segers ziet in de gelĳkenis van de
verloren zoon een portret van
onze tĳd. De jongste zoon is ver
van huis; met heimwee in zĳn ziel
keert hĳ terug naar het huis van
zĳn ouders. De andere zoon ziet
met onvrede hoe zĳn broer met
open armen door zĳn vader ontvangen wordt. Ook de oudste is
verloren. Thuis gebleven, maar
verbitterd. Beiden verlangen naar
de verbondenheid van thuis en
aandacht van hun vader.

F L E VO L A N D

Een samenleving wordt onleefbaar als verschillen te groot worden,
solidariteit vervliegt en ongelijkheid tot kloven leidt.

blĳven samenbinden, is de rechtsstaat en zĳn waarden en vrĳheden.

waarin we ons veilig kunnen voelen, worden we weer een samenleving waar zo velen naar verlangen.
Een samenleving met aandacht
voor elkaar, waar de ongelĳkheid
niet tot kloven leidt.

Gemeenschappelĳk huis
Segers zoekt hoop voor ons verweesde en verdeelde land. Bĳ alle
economische vooruitgang en techNiet van brood alleen
nologische ontwikkeling is er een
diep ongenoegen over het ontbre- Er is een wantrouwen ontstaan
tussen autoriteiten en burgers en
ken aan gemeenschappelĳkheid in
ons land. Een gevoel van eenzaam- zelfs mensen onderling. Mensen
zien zich behandeld als nummers.
heid en ontworteling groeit. Veel
Overheden zien hun burgers vaak
Nederlanders maken zich zorgen
steeds minder als
over de groeiende
mensen en steeds
ongelĳkheid, het
MENSEN VERLANGEN NAAR EEN
meer als klanten.
klimaat, het landsOVERHEID DIE EERLIJK IS, BEGRIPVOL
We bevinden ons
bestuur, de presMET BURGERS COMMUNICEERT EN
op de top van
tatiemaatschappĳ.
HANDELT MET EEN MENSELIJKE MAAT.
de economische
Een huis wordt
groei, en een grote meerderheid
onleefbaar als de verschillen tussen de bewoners te groot worden van de Nederlanders vindt dat het
de verkeerde kant op gaat met
en de solidariteit vervliegt. Pas als
we weer voor elkaar zorgen in een ons land. Een mens leeft inderdaad
niet van brood alleen.
eerlĳke, menswaardige economie,
in een gemeenschappelĳk huis,

Menselĳke maat
Een weg terug: solidair zĳn met
elkaar. Een overheid die thuis
geeft. Terugkeer naar de menselĳke maat, waarbĳ mensen weer
belangrĳker zĳn dan regels. Mensen verlangen naar een overheid
die eerlĳk is, begripvol met burgers communiceert en handelt
met een menselĳke maat. In deze
wereld worden we geen mens
door wat we kopen, door wat we
presteren of door wat anderen
van ons vinden, maar doordat we
gekend zĳn en een plek in een
gemeenschap hebben.
Segers biedt een visie waarin het
evangelie oplicht. De mens is geen
individu dat op zichzelf is aangewezen, maar deel van een gemeenschap.
*De verloren zoon en het verhaal van Nederland. Gert-Jan
Segers. Uitg. Balans Amsterdam 2019

Bevrijdingsconcert in Zingen in de
Henk Poot in
Emmen met CMV
Kruiskerk van Diever Vriezenveen
Christelĳk Mannenkoor Valerius
geeft in het kader Emmen 75 jaar
vrĳ een groots Bevrĳdingsconcert.
De solisten zĳn sopraan Judith
Petra, violist Teddy Sicking en Jan
Lenselink op vleugel/orgel. Luuk
Tuinder leidt het geheel. Kaarten
via: mannenkoorvalerius.nl/agenda/
voorjaars-bevrĳdingsconcertemmen, bĳ de koorleden en boekwinkel Sola Scriptura in Emmen.
Zaterdag 7 maart, 20.00 uur, Emmen, Grote Kerk,
Schoolstraat 5, kaarten vanaf € 12,50

Er staan weer allemaal mooie liederen op het programma tĳdens
deze zangdienst in de Kruiskerk.
Met virtuoos spel van Ronald Knol
op het prachtige orgel en dominee
Ben van Werven als voorganger.
Wie van zingen houdt, van muziek
óf een zinnige preek is daarom van
harte welkom tĳdens deze zangdienst.
Zondag 8 maart, 19.15 uur, Diever, Kruiskerk,
Kruisstraat 1A

Dominee Henk Poot leidt een
studie-avond in Vriezenveen.
Het zal de eerste avond zĳn in
een serie van twee, waarin hĳ zal
spreken over ‘Israël, kerk en antisemitisme’. Poot begint met de
ontstaansgeschiedenis van Israël,
over de roeping van Abram,
de uittocht uit Egypte en het
geschenk van de Thora.
Maandag 16 maart, 20.00 uur, Vriezenveen, CCK2,
Kerkstraat 2, gratis (collecte)

Het ‘Wuhanvirus’ heeft een corona,
een krans. Te zien als je ‘m door
een elektronenmicroscoop bekĳkt.
Terwĳl ik dit commentaar schrĳf,
golft het virus over Europa en krimpen de beurzen ineen. Ons land is
nog net niet bereikt. Wat staat ons
te wachten van dit virus dat zich
met een corona schĳnt te tooien?
Het woord doet denken aan de
atmosfeer rond de zon, die normaal
niet zichtbaar is, behalve tĳdens
een volledige zonsverduistering, of
met behulp van een coronagraaf.
Als een aureool, een lichtkrans.
Indrukwekkend. Coronavirussen bezorgen ons meestal enkel
onschuldige winterse verkoudheid.
De angst voor dit nieuwe virus zit
er echter goed in. Media overladen ons met liveblogs en speciale
uitzendingen. Onze hoogwaardige
medische wetenschap en techniek
krĳgt veel onder controle, waarom
dit virusje dan niet? De kerk houdt
intussen veertigdagentĳd. Of zullen we het deze keer quarantaine
noemen? Veertig dagen betekent
dat woord van origine. Afgeleid van
Quaranta giorni, verwĳzend naar de
regel ten tĳde van de pestepidemie
in de 14e eeuw die aanmerende
schepen verplichtte om 40 dagen
in de haven stil te blĳven liggen.
De bemanning mocht het schip
niet verlaten. Alles om de verspreiding van de infectie tegen te gaan.
Een link met de veertigdagentĳd
is gemakkelĳk gelegd. Een periode
van afzĳdigheid, inkeer, onthouding en rust. We hoeven niet al
het nieuws te volgen en alles in
de wereld mee te maken. Niet in
paniek raken. We hoeven maar
opnieuw onder de indruk te raken
van Hem die onze ziekten droeg en
voor ons stierf met een corona van
doornen op zĳn hoofd. Als vaccin
tegen velerlei virussen. En verder
maar goed handen blĳven wassen!

Reveil uitdelen vlak
voor Pasen
Maandblad Reveil geeft een Paasspecial uit. Bestel hem om uit te
delen op straat, huis-aan-huis of
tĳdens een concert of kerkdienst.
Waarom dat een goed idee is?
Omdat Reveil een inspirerend
magazines is met columns, commentaren, interviews en bĳbelse
bezinning. De special is te bestellen
tot en met 15 maart.
Bestellen vanaf 10 exemplaren à € 0,95 via www.
maandbladreveil.nl (exclusief verzendkosten)
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Stilteviering in
Thaborkerk Hengelo
De protestantse gemeente en
Thabor geloofsgemeenschap
organiseren stiltevieringen. Op
het programma staan het zingen
van Taizéliederen, afgewisseld
met stiltemomenten voor meditatie en korte teksten die de verbondenheid weergeven met de
kloostergemeenschap in Taizé.
Men zoekt naar verbinding, vrede
en rust. Even onthaasten, uit de
sleur van elke dag, een moment
voor jezelf. Iedereen is welkom,
of men nou gelovig is of niet.
Woensdag 11 maart 19.15 uur, Hengelo, Thaborkerk,
Gerrit Peuscherstraat

Synagogedienst en
Hebreeuwse les
Op zaterdagochtend 21 maart
vindt er een samenkomst plaats
in de Messiaanse sjoel, een synagogedienst voor Joden en nietJoden. Na afloop kan men een
Hebreeuwse les volgen van Ester
Huizenga. Zĳ verzorgt een basiscursus van het Hebreeuwse AlefBeth, het alfabet. Doel van de
lessen is dat mensen de gebeden
en liederen tĳdens een dienst in
het Hebreeuws kunnen meelezen.
Meer weten: info@messiaansesjoel.nl
Zaterdag 21 maart, 11.00 uur, Borne, gebouw De Fontein, Twĳnerstraat 6

Barok en romantiek
in één concert
Christelĳke Zangvereniging Cantate Deo, circa 70 dames en
heren, geven van een gevarieerd
concert en laten het publiek
genieten van diverse muzikale
stromingen. Het oratorium Penitence, Pardon and Peace (belĳdenis, vergeving en vrede) van de
Engelse componist J.H. Maunder
behoort tot de romantiek. Als
tegenhanger zal het door Johann
Michael Haydn gecomponeerde
Zweytes Deutsche Hochamt
gezongen worden. Dit stuk
behoort tot de klassieke kerkmuziek. Kaarten zĳn onder andere
voor aanvang van het concert te
koop aan de zaal.
Zaterdag 21 maart, 20.00 uur, Den Ham, hervormde
kerk, Brink 4, € 10

Welkomdienst Assen:
de vrolijke zondag
Wie kent ze niet, de bĳbelse
woorden uit Exodus 20: ‘Gedenkt
den sabbatdag, dat gĳ dien heiligt’ (vers 8). Daarom is voor het
thema van deze welkomdienst
gekozen: ‘De vrolĳke zondag!’
Voorganger is ds. Van Ark uit
Wapenveld en ‘Glorify’ uit Meppel draagt haar muzikale steentje
bĳ. Gerwin van der Plaats begeleidt de samenzang op het orgel.
Zondag 22 maart, 19.00 uur (vanaf 18.45 uur
samenzang), Assen, Jozefkerk, Collardslaan 2a

ISRAËL-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Ondersteun elkaar in gebed
Toen Mozes’ armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij
hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen
Exodus 18:12

DOOR DS. EVERT VAN
DER VEEN, OLDEMARKT

Mensen die een
moeilĳke tĳd meemaken, zĳn vaak dankbaar voor
het medeleven in de gemeente
in de vorm van gebeden. Het is
mooi om te zien hoe mensen zich
op deze wĳze gedragen voelen.
Zĳ moeten de moeilĳkheden wel
zelf ondergaan en doen wat nodig
is, maar de gedachte dat er anderen biddend om hen heen staan,
geeft hen een bĳzondere kracht.
Rond wereldgebedsdag is het
goed om daar eens bĳ stil te staan
via dit oude verhaal dat speelt tĳdens de reis door de woestĳn.
Smekend gebaar
Israel wordt geconfronteerd met
de Amalekieten. Jozua gaat als
legeraanvoerder voorop in de
strĳd. Mozes trekt zich terug op
de heuvel en bidt daar staande
voor zĳn volk met de staf in zĳn
handen omhoog geheven. Dit
houten voorwerp is een smekend
gebaar om Gods kracht en redding. Zo is er méér dan de taal
van menselĳke kracht, hier in de
BIDDEN KAN IEMAND ZWAAR VALLEN.
SOMS HEB JE IN EEN MOEILIJKE TIJD
GEEN WOORDEN MEER, DAN KÚN JE
NIET MEER BIDDEN.

vorm van wapens. Staf en zwaard
vullen elkaar hier aan en in bredere zin mogen we dat zien als: bidt
en werkt, ora et labora. Gevouwen handen worden ook uit de
mouwen gestoken. Handen stellen zich open voor Gods zegen en
gaan tevens aan de slag.
Aan elkaar gegeven
Mozes is echter al op leeftĳd en
houdt dit niet vol. Dan leggen
Aäron en Chur een steen voor

hem neer waarop hĳ kan zitten en zĳ ondersteunen Mozes’
omhoog geheven handen.
Zo worden wĳ aan elkaar gegeven. Bidden kan iemand zwaar
vallen. Soms heb je in een moeilĳke tĳd geen
woorden meer,
dan kún je
niet meer bidden. Het kan
ook zĳn dat
je opstandig
bent en dan
wíl je niet bidden, maar
je vindt het
wel goed dat
anderen voor
en namens je
bidden. Ik heb
nooit iemand
gehoord die
daar bezwaar
tegen had.
Deze drie
mensen op de
heuvel vormen
de geestelĳke
steun in de rug
voor Jozua en
zĳn strĳders.

BOOMSMA ,
AMSTERDAM

In deze dagen
waarin (eindelĳk) de aandacht
voor duurzaamheid en soberder
leven groeit, zĳn we uiteraard ook
bezig met wat het betekent om
op weg te zĳn naar Goede Vrĳdag en Pasen. De Lĳdenstĳd of
40-dagentĳd, vraagt vanouds ook
om vasten.
Onze Rooms-Katholieke zusters
en broeders geven al heel lang
het voorbeeld. Misschien kent u
het ‘vastendoosje’? Velen uit die
kringen groeiden er mee op. Alle
snoep en koekjes die men kreeg
op weg naar Pasen, werden in dat
doosje gedaan en bewaard. Of dat
betekende dat men zich ziek kon

Zo valt Gods licht over ons
bestaan zoals Henriëtte Roland
Holst zegt in haar gedicht:
Gedenk mĳ in uw gebeden!
Gebeden hebben kracht:
zĳ komen als stralen gegleden

door onze nacht.
Gebeden zĳn gedachten
gedrenkt in innigheid,
gevormd in zuivere, zachte
ootmoedigheid.
Hun mild-bewogene vrede
geneest de eenzame pĳn; gedenk mĳ in uw gebeden
opdat ik geheeld moge zĳn.

Beeltenis van Mozes, in de kathedraal van Saint Rumbold in Mechelen, België

Jĳ
In dit hele tafereel ontmoet je
jezelf. De ene
keer lĳk je op
Jozua: je probeert je staande te houden in
de uitdagingen
van het leven.
De andere
keer herken
je je in Mozes
die het vooral
van God verwacht omdat
je ervaart dat
je het zelf niet

‘Hier ben ik’
DOOR DS. PIETER

allemaal kunt volbrengen. Maar
je kunt ook Aäron en Chur zĳn,
praktisch en vooral mentale
bondgenoten die zien wanneer
het niet meer gaat.

eten na veertig dagen zal ik nog
eens vragen.
In protestantse kring wordt er
tegenwoordig ook op allerlei
manieren gevast. Geen alcohol
bĳvoorbeeld en dat veertig dagen
lang. Misschien zĳn er ook mensen
die al die tĳd niet roken of vlees
eten. Het zĳn op zich stuk voor
stuk nuttige zaken mĳns inziens.
Zeker wanneer dan ook nog het
geld dat wordt uitgespaard aan
een goed doel wordt gegeven.
Maar … het risico bestaat dat
men zich zodanig concentreert
op het doen van ‘het goede’, dat
de betekenis van de ‘40 dagen’
vervaagt of zelfs achter de horizon verdwĳnt. Want wat was
vanouds en is ook nu de bedoeling van deze tĳd van het jaar? Is
dat iets anders dan dat we meer
dan anders stilstaan bĳ de weg

even bomen
die Jezus - ook voor ons - heeft
afgelegd? Zĳn weg, die steeds eenzamer werd. Zĳn lĳden, dood en
opstanding. En dat alles om ons te
bevrĳden. Om ons weer bĳ God
thuis te laten zĳn.
Ik zou niet graag willen, dat het
bovenstaande wordt gelezen alsof
ik het vasten niet van belang vind.
Zolang het een vrĳe keus is en
niet onderdeel wordt van groepsdwang of van gewoonte zonder
meer, is het natuurlĳk prima.
Maar, de inhoud! Extra stilstaan bĳ
wat Jezus voor ons mensen deed
en onderging. Extra aandacht
geven aan wat dat voor ons betekende en betekent. Daar tĳd voor
nemen, dat zou toch een prachtige opfrisser kunnen zĳn voor ons
geloven.
Nu weet ik uit ervaring, dat er
mensen zĳn die het vasten maar
‘Rooms gedoe’ vinden. Zĳ hebben het mis. Neem alleen al het
begin van de zendingsreizen van
Paulus. Hĳ en Barnabas werden er

door de gemeente op uitgestuurd
nadat men had gevast en gebeden.
Zowel gebed als vasten waren
manieren om duidelĳk te maken
dat men oprecht zocht naar de
bedoeling die God had in bepaalde
situaties.
Vasten spreekt dus naar twee
kanten. Allereerst wordt er door
aangegeven dat het verlangen
daar is om God te kennen, lief te
hebben en te dienen. Daarnaast
schudt men zichzelf weer eens
door elkaar. Ons geloofsleven
wordt immers maar al te gemakkelĳk roestig en is zonder goed
onderhoud snel onderhevig aan
slĳtage.
Misschien zou je persoonlĳk heel
de Lĳdenstĳd kunnen samenvatten met een uitdrukking die nogal
eens voorkomt in het eerste deel
van de Bĳbel: Hineni. Abraham
zegt het en Samuël. “Hier ben
ik”, betekent het. En wie dat zegt
tegen de Heer heeft vast veel
huiswerk te maken.

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

Drenthe
AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 8 maart: GK Aalden 10.00 ds. B. Breunesse, Aalden. Oppas: aanwezig. Organist:
Hans de Graaf. Collecten: 1.
KiA/40-dagentĳd. 2. Kerk.
BOVENSMILDE
Kerkdienst 8 maart: 10.00
ds. G. van der Werff. Organist:
Rinke Bodewits. M.m.v.: Pekelder
Kwartet. Paaskaars aansteken:
Manon v/d Hoek. Collecten: 1.
Missionair Werk. 2. Pastoraat. Bĳ
de uitgang: eredienst. Knd.: Leonie Blomsma. Oppas: indien nodig
aanwezig.
Kerkdienst 11 maart: 19.30
dhr. B. Smedes, Surhuisterveen.
Organist: Nico Meilof. Rondgangcollecte: Z.W.O.–Plaatselĳk Werk.
Bĳ de uitgang: beheer.
Schriftlezers. Met het vertrek
van ds. Gert Wybe van der Werff
vertrekt ook Aart de Goojer.
Voor de plaats van Aart zoeken
wĳ een nieuwe schriftlezer! Vindt
u het lezen door gemeenteleden
waardevol en durft u het aan om
de schriftlezing aan de gemeente
voor te lezen, geeft u dan op! De
groep die ooit begonnen is met 10
lezers heeft inmiddels nog 7 lezers
en na het vertrek van Aart nog
6 lezers. We zouden het jammer
vinden dat we moeten besluiten te
stoppen omdat het aantal lezers
te klein wordt. Namens de werkgroep erediensten, Hans van der
Laan.
Diaconie. Collecte 8 maart. Als
kerk naar de mensen toe. Kerken
zetten een stap naar buiten. Hoe
kunnen we het Evangelie delen
met mensen die niet meer in de
kerk komen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten
en gaan naar de mensen toe met
nieuwe vormen van kerk-zĳn die
passen bĳ de omgeving. In een
café Bĳbelverhalen bespreken; een
kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun
kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stĳl;
een netwerk van jongeren…het
kan allemaal. Een pioniersplek kan
van start gaan in een nieuwbouwwĳk en ook in een omgeving waar
al een kerk is, maar dan gericht
op mensen die niet (meer) in de
kerk komen. Pioniers vormen een
nieuwe christelĳke geloofsgemeenschap waar de boodschap van het
Evangelie op een andere manier
gedeeld wordt. De afgelopen
jaren zĳn meer dan honderd pioniersplekken door heel Nederland
ontstaan.
Jarig. 7-03: mw. R. Olĳve-Koops,
Kanaalweg 192, 9421 TB: 83 jaar.
7-03: mw. M. Post-van Vooren,
Veenhoopsweg 22-3, 9422 AB
Smilde: 76 jaar.
9-03: mw. H. Moes-Wildeboer, J.
de Walstr. 20b, 9421 PP: 89 jaar.
9-03: mw. W. Meints-Slofstra, H.P.
Sickensstr. 11a, 9421 PJ: 83 jaar.
10-03: mw. A. Vrieswĳk-Posthumus, Rondgang 7, 9408 MC Assen:
89 jaar.
10-03: mw. M. Meilof-van Vliet,

Kanaalweg 99, 9422 BH Smilde:
85 jaar.
12-03: mw. H. Daling-Seubring,
H.P. Sickensstr. 5-D, 9421 PJ: 78
jaar.
13-03: dhr. L. Daling, H.P. Sickensstr. 5-D, 9421 PJ: 84 jaar.
Jubileum. Dhr. J. Bos en mw. H.
Bos-Rispens, Grietmanswĳk 1a,
9422 XZ Smilde, die op 10 maart
25 jaar zĳn getrouwd. Wĳ wensen u allen een fijne dag en Gods
zegen voor de toekomst!
Bedankt. We zĳn inmiddels 3
maanden verder na mĳn heupoperatie. Ik mag inmiddels weer
autorĳden. De operatie is geslaagd
en nu weer conditie opbouwen.
Hierbĳ wil ik iedereen bedanken
voor de steun. In de eerste plaats
natuurlĳk mĳn mantelzorger:
Géke. Het goede nieuws is, dat
ik niet meer zo afhankelĳk ben.
Vragen om hulp is voor mĳ soms
lastig. Nogmaals bedankt voor het
halen en brengen met de auto, de
vele bezoekjes, bloemen, kaarten
en telefoontjes. Soms werd er
zelfs een warme maaltĳd gebracht!
Het was om stil en dankbaar van
te worden. Gré Suurd.
Vrouwenver. Ora et Labora
komt op 10 maart om 9.30 uur
samen in het gebouw achter de
Waterstaatskerk. Onderwerp: Is
hĳ de woedende God. God voor
wie je op je hoede moet zĳn.
Exodus 32: 9-10. Jozua 25: 26 en
Johannes 3: 17. Vrĳe bĳdrage: mw.
G. Breukelaar-Boersma.
Oud Papier. Op 7 maart staat
de inzameling van het oud papier
weer gepland, zoals gebruikelĳk
vanaf 9.00 uur.
Schoonmaak Waterstaatskerk. Op 26 febr. hebben we met
16 mensen de Waterstaatskerk
en het gebouw een grote schoonmaakbeurt gegeven in het kader
van NL Doet. Dit met mensen uit
onze gemeente en het Cultuur
Podium Bovensmilde. Deze datum
kwam ons beter uit. Het bleek
nodig, zeker als de zon schĳnt. Het
is tevens een gezellig gebeuren
als je met zoveel mensen aan de
slag bent. Het verzoek is ook nu
weer om na elk gebeuren in kerk
of gebouw het schoon achter te
laten. Wat dit betekent is inmiddels wel duidelĳk maar toch wordt
het netjes achterlaten wel eens
vergeten. Iedereen is er verantwoordelĳk voor, zowel op zondag
als door de week. Harde werkers:
bedankt voor jullie hulp. We kunnen weer genieten van een schone
kerk en een schoon gebouw, laten
we dit zo houden.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 8 maart: HK
10.00 ds. E. de Vries-Baarlink.
Gez. dienst. Organist: Ronald
Ĳmker. Knd.: groep 1 t/m 8.
Oppas: Jenny Hiddink. Collecten: 1. Diaconie, bestemd voor
de zending. 2. Kerkrentmeesters.
Deurcollecte: kerkrentmeesters.
Aleida Kramer 10.30 ds. H.
Kauffmann-Schaap.
De Schutse 19.00 ds. E. de
Vries-Baarlink.

EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 8 maart: 10.00
dhr. M. Bruinewoud, Emmen. Knd.
en Jongerenkerk. O.v.d.: mw. A.
Aukes en dhr. H. Prins. Diakenen: mw. G. Westerdĳk en mw.
H. Kuiper. Organist: Nelleke
v/d Leest. Oppas: Astrid Loots.
Knd.: Inge. Beamteam: Mark.
Gastdame en gastheer: mw.
G. Smit en dhr. B. Smit. Autodienst: mw. R. Roffel: mw. Huizing; dhr. J. Bakker: fam. Potze.
Collecten: 1. Kerk. 2. Spaarcollecte. 3. Diaconie.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 8 maart: 9.30 ds. J.
van der Wilden, Hoogeveen. Collecten: 1. Pastoraat. 2. 40-dagentĳd, Nederland. Bĳ de uitgang: pastoraat. Oppas en knd.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 8 maart: 11.00 da.
I. Thurkow, Beilen. Kaars aansteken: Lukas Aasman. O.v.d.:
Harry Euving. Organist: Hendrikus Vugteveen. Oppas: Lienke
Alferink en Malissa Pĳpstra. Collecten: 1. KiA/Missionair. 2. Kerk.
3. Onderhoud. Bloemengroet:
fam. H. Schuring. Autodienst:
fam. J. Braker (291689). Na de
dienst is er koffiedrinken.
Kerkdienst 11 maart: 19.30
ds. B. Breunesse. O.v.d.: Hans
Bonhof. Organist: Jan Klok. Collecte: Kerk. Bloemengroet:
Fam. B. Bosscher. Autodienst:
fam. L. Lunshof (0528-321213).
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 8 maart: 9.30 ds.
G. Douma. O.v.d.: mw. M. EllenWessels. Diaken: M. Doornbos en S. Schoe. Organist: Jans
Kroon. Collecten: 1. Diaconie.
2. Kerk. Bĳ de uitgang: onderhoud
gebouwen. Welkomstcie.: J.
Bartelds.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 8 maart: 10.00
ds. E. Akkerman, Hoogeveen.
O.v.d.: mw. J. Feĳen. Organist:
dhr. J. Hordĳk. Koster: A. Engberts. Collecten: voorjaarszending. Bĳ de uitgang: orgelfonds.
Oppas: Corenna Mennik. Knd.:
Harriet Vermaas. Kaars aansteken: Nilse Masselink. Bediening beamer: Arjan Kuik.
Ontvangst: fam. Wanders.
Bloemendienst: fam. Lunenborg. Autodienst: A. Stevens
Kerkdienst 11maart: 19.30
biddag/gemeenteavond.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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A. Meĳering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 8 maart: 10.00
ds. E. Wisselink. Organist: mw.
Willy Misker. Collecten: 1. Diaconie. Voorjaarszending. 2. Zuiderkerkgemeente. Uitgangscollecte:
onderhoud gebouwen. Autodienst: mw. M. Meĳer en mw.
Jakobs: fam. W. Meulman; mw. G.
Horstman en mw. Groothuis: mw.
H. Ellen. Lector: Tom van Sloten.
O.v.d.: Fre Kuper. Bloemen: fam.
Meĳering. Koster: J. Lanjouw.
Koffie: Albert en Lucia Meĳering.
Ontvangst en Nieuwsbrief:
Dirk en Aly Gommer.
Samen verder bouwen weeshuis/opvanghuis Fatou Gaye. Uitleg
dokterspost/ziekenhuisje. We hebben natuurlĳk al eerder geschreven over de dokterspost/ziekenhuisje maar er is alweer zoveel
veranderd vandaar. De gehele
staf van Fatou is uitgebreid door
de jaren heen naar ongeveer 30
medewerkers. Door deze uitbreiding is het nu mogelĳk om gezondheidszorg te bieden voor 24 uur
per dag en 7 dagen in de week.
Dit is best wel uniek dat er altĳd
bezetting is. Eerder was het zo dat
op gezette tĳden er b.v. een arts
aanwezig was en dat wonden die
gehecht moesten worden soms
wel een volle dag moesten wachten voordat dit kon worden uitgevoerd. We noemen het nog steeds
een dokterspost/ ziekenhuisje
maar we kunnen het voor Gambiaanse begrippen wel een ziekenhuis noemen. Fatou heeft zelfs het
aantal bedden kunnen uitbreiden
van 12 naar ongeveer 16. Binnen
dit aantal is het nu ook mogelĳk
om opgenomen te worden in een
afgezonderde ruimte. Hier hebben
de patiënten wat meer privacy en
oom een aparte wc ter beschikking. Dit is voor patiënten die erg
ziek zĳn of besmettelĳk zĳn voor
de andere patiënten een grote
uitkomst. Deze uitbreiding en het
24 uur open zĳn geeft een enorme
bootst aan de gezondheidszorg in
de omgeving van haar kliniek. De
dekkingsgraad is ongeveer 22.000
omwonenden wat voor ons eigenlĳk niet te bevatten is. Het aantal
bevallingen is bĳna verdubbelt en
Fatou verwacht dit jaar het aantal
van 250 geboortes te passeren.
In de 3 weken dat wĳ aanwezig
waren hebben wĳ met eigen ogen
kunnen zien hoe druk het was.
Alle bedden waren constant bezet
en het was een komen en gaan van
patiënten met zeer uiteenlopende
klachten. Ook de zondagmorgen
wordt steeds drukker. Op de
deze dag is het consultatiebureau
geopend. Het is dan een komen
en gaan van moeders met kroost
die dan worden ingeënt tegen
allerlei kinderziektes. Dit gebeurt
nog steeds in de wachtruimte
die we enkele jaren geleden hebben opgebouwd. Dat alles zeer
goed verloopt en er hygiënisch
is opgezet blĳkt wel uit het feit
dat tĳdens ons bezoek Fatou de
beschikking heeft gekregen over
een soort koelruimte waarin de
inentingsvloeistoffen op een constante temperatuur kan worden
bewaard. Deze koelingsnuit heeft
ze gekregen van de gezondheidsdienst van Gambia. Deze waren
zo onder de indruk van het geheel
dat ze hebben besloten om dit te
plaatsten en ook te onderhouden,
kortom een zeer groot compliment een aanwinst voor Fatou en
haar complete staf. Nu heeft deze
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uitbreiding natuurlĳk ook financiele gevolgen. Door de uitbreiding
moet er natuurlĳk ook meer salaris worden betaald, maar ook het
gebruik van elektriciteit en water
neemt toe en natuurlĳk niet te
vergeten het aantal medicĳnen.
Maar net zoals in Nederland staan
hier natuurlĳk ook inkomsten
tegenover.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 8 maart: De
Wĳngaard 9.30 ds. de Kok,
Wilsum. Collecten: 1. Missionair
Werk PKN. 2. Kerk. In de hal van
de kerk staat weer de bus waar
u in deze periode, de 40-dagentĳd, weer uw giften in kunt doen
voor mensen die het minder hebben dan wĳ. Knd.: alle groepen.
Autodienst: H. Oving en C. van
Nee. Oppas: Judith Katerberg.
Bloemengroet: fam. H. Eising.
Kerkdienst 11 maart: 19.30
ds. T. Oldenhuis, Coevorden. Aansluitend is dan weer de jaarlĳks
gemeentevergadering. Collecte:
kerk. Autodienst: J van Kleef en
G. Gussinklo.
15 maart is er weer een middag
voor ouderen. Aanvang van de
middag is 15.00 uur. Er zĳn weer
spelletjes, koffie /thee en de middag wordt afgesloten met soep en
broodjes. Als u deze middag wilt
bĳwonen kunt zich opgeven bĳ
een van de diakenen, Jannie Schippers of u kunt uw naam zetten op
een van de lĳsten die achter in de
ligt en in De Rank

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Kerkdiensten 8 maart: 9.30
ds. B. Heusinkveld. 15.00 ds. B.
Heusinkveld. Organisten: dhr. L.
v/d Schootbrugge en dhr. R. Roelofs. Knd.: Jeanine Bosch (1, 2) en
Anja Valk (3, 4). Oppas: Vanessa
Dubbink, Renda Bartels en Anniek
Reefhuis. Collecten: kerk en
onderhoud. Bloemen bezorgen: Jan-Henk Valk.
Kerkdienst 11 maart: 9.30 ds.
B. Heusinkveld. Dienst van kerk
en school in de Geref. Kerk. HK
19.30 ds. G. Schreuders, Wierden. Gez. dienst. Organist: dhr.
L. v/d Schootbrugge. Oppas:
Aly Veurink. Collecten: kerk
en NBG. Bloemen bezorgen:
Henny Kamphuis.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 8 maart: VDK
9.30 ds. K. van Staveren. O.v.d.:
Wim Vrieling. Organist: dhr. H.
Hamer. Lector: Piet van Kesteren. Koster: Henk Zomer. In
deze dienst werkt ASAF mee. De
Fontein 19.00 ds. K. Hazeleger,
Ommen. O.v.d.: Karin van Dĳk.
Organist: Hans Niezink. Koster:
Else de Ronde. Collecten: PKW.
Bĳ de uitgang: diaconie. Kindercollecte: Help een kind in Kenia naar
school. Kinderkerk: groep 1 t/m
6. Basiscatechese: groep 7 en 8.
Oppas: Wendelien Veerman en
Ivette Leemhuis.
Van Dedem Marke: 7 maart:

Lees verder op pagina 4
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Team RKK. Organist: Arjan
Hagels.
Zieken. Hospice Familie Assenhuis, Baron van Dedemlaan 2,
7701 HT Dedemsvaart: mw. B.
Meĳer-Stroomberg, De Tjalk 31.
Clara Feyoena Heem, Rheezerweg
73, 7771 TD Hardenberg: mw.
G.E. Wolbink-Steen Schuttevaer
67 afd.: De Esch, k. 9; dhr. J. Prins,
Rozenheim 85, unit 1, k. 3; mw.
Swankhuisen, Schuttevaer 76, De
Esch 1; mw. Dekker-Michel, Stegerensallee 26, De Baander, k. 30;
mw. H. Nĳman-Lubbers, Zwiersstr. 2.
Universitair Medisch Centrum
Groningen, Postbus 30.001, 9700
RB Groningen: mw. Zomer, Steenbergerwĳk 17.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, Jan
Weitkamplaan 4a 7772SE Hardenberg: mw. G. Huizinga, Adelaarweg 9, k. 6.
Activiteiten. 9 maart: 14.00 uur
Huiskamertour ZO (fam. Drost,
16e Wĳk 22).
10 maart: 10.00 uur Verjaarsvisite 75+ (De Antenne); 20.00 uur
Huiskamertour ZO (fam. Michel,
Stegerensallee 32).
12 maart 9.45 uur: Bĳbelkring
(consistorie van Dedemkerk);
14.00 uur Huiskamertour NO.
De huiskamertoer voor wĳk
Zuidwest staat weer op het punt
te beginnen. Thema: vriendschap.
Data: 19, 23 maart en 15 april.
Opgeven kan bĳ Ronald de Jonge,
Peter Lindhout en Gerda Hofman.
Taizéreis. Vanuit onze gemeente
is er van 26 april tot 3 mei een
jongerenreis naar Taizé. Ben je tussen de 16 en 30 jaar en wil je wel
eens ervaren hoe het is om met
andere jongeren uit de hele wereld
een week te beleven in Taizé? En
ben je bereid om hier een week in
te investeren? Neem dan contact
op via taizededemsvaart@gmail.
com
Doopcatechese. Dopen is het
moment waarin wĳ en onze kinderen de eerste stappen zetten in
Gods familie, de kerk. Het is een
kruispunt in je leven waar je laat
zien waarom je gelooft. En waar
je jouw kinderen deze rĳkdom
ook mee wilt geven. Op 19 april
is de volgende doopdienst. Op 30
maart, 14 en 28 april zullen we om
20.00 uur bĳ elkaar komen in de
Antenne. Aanmelden kan bĳ ds. K.
van Staveren, die deze doopdienst
ook zal leiden
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,

De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 8 maart: 9.30
ds. R. van Hornsveld. O.v.d.:
groep D. Knd.: peuters: Karin
Kolkman; groepen 1 t/m 6.
Oppas: zaal 6: Annemieke Sluĳer,
Linda Melenboer en Jade Kuiper. Collecten: 1. Jeugdwerk. 2.
Gemeente opbouw. Deurcollecte:
kerk. HK 19.00 ds. R. Kranen,
Vriezenveen. Jeugddienst. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerkrentmeesters. Deurcollecte: kerkelĳke
gebouwen.
Kerkdienst 11 maart: HK
9.30 ds. R. van Hornsveld. O.v.d.:
groep A/B. Collecten: kerk,
school en gezin. 19.30 ds. G. de
Goeĳen. Collecten: 1. Interserve.
2. Kerkelĳke gebouwen. Deurcollecte: evangelisatie.
13 maart HK 9.30 Stil Moment
in de HK. Collecte: Open Doors.
HARDENBERG
Stroopwafelactie voor Dabar.
Ieder jaar zĳn op camping de
Vechtvallei in Diffelen 2 teams
van jongeren te vinden die recreatiewerk doen. Naast het recreatiewerk is hun grootste doel
campinggasten het Evangelie te
vertellen. Wilt u meer weten over
het Dabar werk? Vraag het ons,
of kĳk op www.dabarwerk.nl Het
werk is afhankelĳk van giften, en
daarom organiseren wĳ evenals
vorig jaar een stroopwafelactie.
Voor € 2,50 heeft u een pakje met
10 heerlĳke stroopwafels, koopt
u er 3, dan betaalt u € 7. Er liggen
bestellĳsten in de kerken in Hardenberg en Heemse en Radewĳk.
In de week van 23 maart zullen
wĳ de stroopwafels bĳ u bezorgen. Namens Dabar een hartelĳke
groet, Thea van Weerden.
Heel Holland vast. 40-dagentĳd. Een periode om na te denken
hoe je invulling kunt geven aan
de vastentĳd. Met behulp van de
kaart ‘Heel Holland vast’ treft
u per week een vastensuggestie aan, bĳv. in de eerste week:
minder snoepen. Wat u daarmee
bespaart of kunt missen, doneert
u in het spaardoosje Op de Eerste
Paasdag, kunt u uw wellicht goed
gevulde spaardoosje in de kerk
weer inleveren
Centrum. Bedankt voor de warme
belangstelling tĳdens de ziekte en
na het overlĳden van mĳ lieve man,
zorgzame (schoon) vader en trotse opa Freek Altena. Roely AltenaLamberink, kinderen en kleinkinderen. Onze hartelĳke dank voor
alle blĳken van medeleven na het

overlĳden van mĳn zoon en onze
broer Jan. Het heeft ons goed
gedaan. Familie Klifman.
Hartelĳk bedankt voor de
bloemen die ik mocht ontvangen voor mĳn 80e verjaardag en
thuiskomst uit het ziekenhuis. A.
Dragt, Gedempte Haven 49.
Dhr. C. van der Velde (Mulderĳ
410) hoopt op 5 maart 88 jaar te
worden.
Bedankt voor de mooie bloemen
die wĳ afgelopen zondag hebben
gekregen dit vonden wĳ fijn. Hartelĳke groet Gerritjan en Gerrie
Aufderhaar.
Mw. A. Tĳs-de Bruĳn, K Doormanlaan 20, is nog in Aleida Cramer, Meindert van der Thĳnensingel 1 7741 GB Coevorden (k. 3).
Mw. E. Nĳmeĳer-Prenger, Bisschopshof 7, is gelukkig weer thuis.
Mw. Brunink-Bosch, Stationsstr.
33, is erg ziek en moe.
Dhr. Wesselink, Schuitestr., is in
het ziekenhuis in Hardenberg; hĳ is
ernstig ziek.
Dhr. Stoeten, Alb. Risaeusstr. 7, is
thuisgekomen uit het ziekenhuis;
ook hĳ is ernstig ziek.
Dhr. Kelder, Lage Gaardenstraat,
is alweer een tĳdje thuis uit het
ziekenhuis. Het gaat aardig goed.
In het CFH verblĳven: mw.
Hannink-Bouwhuis, Brucht; mw.
Eshuis-Kelder; mw. van Laar-Meilink, Schuitestraat; dhr. Harsmölle
(Veurhuus). In alle gevallen betekent misschien een kaartje van u
heel veel.
Baalder. Mw. Trĳnie Oosterkamp-Kuiper, Baalderesch 6, verblĳft nog in het CFH, revalidatie-

Nĳman-Ten Bos.

afd. 5. We wensen haar en haar en
haar man sterkte.
Baalderveld. Overleden. Op
22 febr. overleed mw. Deddy Houdèl-Visscher in de leeftĳd van 66
jaar. Zĳ woonde op de Floralaan
140. We leven mee met haar man,
kinderen, kleinkinderen, familie en
vrienden.
Paasontbĳt. Het gezellige Paasontbĳt is op Paasmorgen 12 april
om 9.30 uur in de kantine van
de Beek voorafgaand Paasviering
met muziek van de fam. Nĳmeĳer.
Opgave uiterlĳk 5 april via de intekenlĳst in De Beek of via of mail
jj.veerenhuis@home.nl
Koffieochtend. De diakenen van
Baalderveld nodigen de ouderen
uit de wĳk uit voor een koffiemorgen op 12 maart. De dames
Hietland en Ledegang nemen ons
d.m.v. woord en beeld mee op
Pelgrimstocht naar Santiago de
Compostella. Vanaf 9.30 uur is de
koffie klaar in de Beek! Welkom.
Voor vervoer kunt u bellen naar
tel. 857149.
Wĳk Radewĳk. De wĳkkerkenraad van Radewĳk nodigt u
uit voor de gemeenteavond op
12 maart. Inloop vanaf 19.30 uur.
Aanvang: 19.45 uur. Aan de orde
komen o.a. het beleidsplan (u kunt
een exemplaar meenemen van
de leestafel in de Opgang) en het
toekomstig beheer van de Opgang
zonder koster, dus met vrĳwilligers.
Hartelĳk dank voor de bloemen
die ik vorige week zondag mocht
ontvangen. Ze waren heel mooi
en het doet mĳ goed. Mw. Dika

LUTTEN/SLAGHAREN
Kerkdienst 8 maart: KK 9.30
ds. J. Post. Kerk School Dienst.
Tevens worden er 2 meisjes
gedoopt, Yara Annelin, d.v. Alfred
en Inge Altena en Judith, d.v. Han
en Moniek Kemink.
Jarig. Mw. G. Slot-Kuiper, Anerweg Noord 98, 7775 AV Lutten,
2-3-1943.
Mw. H. Ahuis, Schuineslootweg
38, 7775 RA Schuinesloot, 3-31938.
Dhr. L. Donker, Dedemsvaartseweg Noord 174, 7775 AM Lutten,
5-3-1930.
Dhr. C. Erkel, Kiezelweg 27, 7775
PD Lutten, 7-3- 1948.
Zieken. Dhr. Pieper, Boekweitstr.
30, Slagharen, wordt woensdag
opgenomen in het ziekenhuis in
Zwolle. Hĳ zal daar een rugoperatie ondergaan en hoopt na enkele
dagen weer thuis te komen om
verder te herstellen.
Mw. Kelder-Oldebeerlink, Meidoornstr. 41, 7775 BD Lutten, is
thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Ze heeft geen goede berichten
gehad. Wĳ wensen alle zieken en
hun familie Gods kracht en nabĳheid toe.
De bloemen gaan deze week
met een groet van ons allen vanuit De Lantaarn naar mw. Kelder,
Meidoornstr. 41, Lutten.
Organistendienst in Kerkgebouw ‘De Lantaarn’ Lutten. Op
8 maart wordt er een ‘Organis-
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Advertenties

Met Pinksteren verschĳnt een
speciale editie van het Gezamenlĳk
Zondagsblad. Gemaakt in samenwerking met havo 3-leerlingen
van evangelische school De Passie.
Thema: Geloven door de generaties heen.
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U bent welkom op: www.welkomindekerk.nl
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“De kennis van christenen
neemt af en daarmee de collectieve
weerbaarheid.”

De stichting Welkom in de Kerk maakt
magazines: van de kerken, voor toeristen.
Om hun te laten weten dat ze welkom zijn.
In de omgeving èn in de kerken.

Welkom in de Kerk werkt zonder winstoogmerk.

BESTEL
GRATIS

wakker en waaks
maandbladreveil.nl
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Een stapje
meer
DOOR DS. JACOLINE
BATENBURG,
HOOGEVEEN

Sinds kort is er bij
ons wat wisseling in de redactie
van het plaatselijke kerkblad.
Met die wisseling gaan sommige
dingen anders dan voorheen.
Sommige dingen bewust, andere
onbewust. Niet erg, maar wel
even vervelend als je je stukje
niet terugziet zoals je het had
verwacht. Bij mijn eerstvolgende
kopij plaats ik daarom een tweetal verhelderingvragen voor de
redactie.

Kerk en kloosterbrouwerij in Windesheim.
Voormalig centrum van de Moderne Devotie.
Foto: photoweges

Kostersechtpaar Wim en Inge Verweij.
Wim: “Ik kende de kerk al, want ik was
hier organist. De combinatie kosterorganist past in een lange traditie.”

Voormalig klooster Windesheim

Historie in elke steen en balk
Een markant, hoog gebouw trekt al van ver de aandacht op de provinciale weg N337 tussen Deventer en Zwolle, in het dorpje Windesheim.
Het opvallende pand is de voormalige brouwerij van een klooster. In de
brouwerij zetelt tegenwoordig de Protestantse Gemeente. De oorspronkelijke bewoners van het klooster waren Augustijner kanunniken en
kanunnikessen. Hun orde was nauw gelieerd aan de Moderne Devotie.

Wim en Inge Verweij zijn sinds
2012 kostersechtpaar. Met veel
plezier bewonen zij de eeuwenoude kosterij met zijn karakteristieke
houten luiken, die tegen de kerk
aangeplakt lijkt te zijn. Vanuit de
woning loop je binnendoor naar
de kerk. “Toen we hoorden dat er
een koster werd gevraagd, besloten we ons huis in Laag Zuthem
te verkopen en verhuisden we
naar Windesheim”, vertelt Wim
in zijn gezellige keuken, die net als
de woonkamer de sfeer van lang
geleden ademt. Eeuwenlang functioneerde de keuken als vergaderruimte. “Het was een kans die zich
niet gauw weer voor zou doen.
De rijke historie van het gebouw
sprak ons erg aan. Ik kende de
kerk al, want ik was hier organist.
In de lange traditie van Windesheim gingen de functies kosterorganist altijd samen en werden
meestal ook gecombineerd met
die van schoolmeester en doodgraver. Maar ik ben alleen koster
en organist.”
Brilletje
Verweij heeft zich, ondermeer bij
het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle, flink verdiept in de
geschiedenis van het klooster en

vertelt er dan ook graag over. In
het archief liggen bijvoorbeeld
nog oude tekeningen van restanten van het klooster, gemaakt
door rondreizende tekenaars
uit de 17e eeuw. “Iedere tweede
zondag na Pasen kwam in Windesheim het generaal kapittel
samen, zeg maar de algemene
vergadering. Die werd bezocht
door vertegenwoordigers van
aangesloten Europese kloosters
uit heel Europa. Het complex
moet wel groot zijn geweest om
iedereen te kunnen herbergen.
Onderzoek heeft uitgewezen
dat het klooster aan de zuidkant
moet hebben gestaan. Maar aan
de noordkant is ook bebouwing
geweest, getuige de beerput
die daar gevonden is. Daarin is
een bril gevonden, misschien
wel het oudst bekende brilletje
van Europa. De boer die hiernaast zijn bedrijf heeft, vindt nog
steeds kloostermoppen (middeleeuwse bakstenen, red.). Je ziet
hier ook regelmatig mensen met
metaaldetectoren rondlopen,
maar echt iets bijzonders uit de
tijd van het klooster wordt er
volgens mij niet meer gevonden.
Wel zijn er uit de Romeinse tijd
munten gevonden.”

Brouwerij
Het hoge gebouw dat vanaf de
N337 is te zien, is het laatste
overblijfsel van het oorspronkelijke kloostercomplex. Waarom
is dit nu juist blijven staan? Verweij: “Ik denk dat het gebouw
ten tijde van de Reformatie nog
vrij nieuw was. Het stamt uit
1560 en men vond het wellicht
zonde om af te breken. Tijdens
de Reformatie werd beslag op
het klooster gelegd en werd het
gesloopt door Oranjegezinde
Watergeuzen. De stenen werden op platte schuiten via de
nog steeds bestaande wetering
naar Zwolle gebracht om daar te
worden verwerkt in de verdedigingsmuren. Na de sloop werden
de kloosterlingen ondergebracht
in tehuizen in Zwolle. Daar herinnert het voormalige kloosterkwartier nog altijd aan de congregatie.”
Restauratie
De kerk is een Rijksmonument,
de kosterij een gemeentelijk
monument. Vanuit de kosterswoning loop je binnendoor naar
de kerk, die in 1987 tijdens de
grote restauratie in oorspronkelijke staat is hersteld. De spitsboogramen die destijds werden
aangebracht in navolging van de
geldende kerkelijke architectuur,
werden verwijderd en dichtgemetseld. Aan alles is te zien dat
de kerk vroeger een brouwerij
annex pakhuis was.
Vanaf de begane grond zie je de

randen waarop de balken van de
eerste verdieping rusten. Op de
bovenverdieping, oorspronkelijk
de tweede verdieping, bevindt
zich tegenwoordig een vergaderruimte. Alles hier ademt historie:
de oude balken die de verdiepingsvloer dragen, links vooraan
de herenbanken voor de leden
van de adellijke familie Van Haersolte, de preekstoel uit 1647,
de Bijbel en de oude bank van
de adellijke familie De Vos van
Steenwijck.
Bijzonder is ook de grafzerk van
Dirk van Herxen, rector van het
Zwolse Fraterhuis en lid van de
Moderne Devotie. Verweij: ”De
zerk is als drempel in een boerderij gebruikt, maar gelukkig
hebben we die weer in de kerk
kunnen plaatsen.”
Het bijgebouwtje, aan de kant
van de N337, werd onder meer
als catechisatieruimte gebruikt.
Verweij: “Men wilde het bij de
grote restauratie slopen, omdat
het niet bij de oorspronkelijke
kerk hoorde. Door het als het
ware ‘los te zagen’ van de kerk
en een glasplaat als verbinding
aan te brengen kon het toch
worden behouden. De ruimte
wordt nu gebruikt voor kinderopvang of vergaderingen. Het
kerktorentje is in 1901 vervangen
en gebouwd door een plaatselijke
timmerman.”
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Bijna direct ontvang ik een mail
terug. De mail beantwoordt
mijn vragen en is hartelijk van
toon. Oei, die vriendelijkheid
zet mij ook een beetje op mijn
plaats. Bij de uitleg die ik krij g
over hoe de dingen ontstaan
zijn, kan ik me eigenlijk best
iets voorstellen. Hoewel ik van
mezelf ook nog steeds mag aangeven dat ik dingen heb gemist,
ga ik toch bij mezelf te rade. Ik
word me in dit contact namelijk
bewust van een dubbelheid in
mijn communicatie. Wanneer
het er allemaal goed uit ziet,
begin ik vaak mijn kopij niet met
een extra opmerking waaruit
mijn waardering spreekt. Blijkbaar is het makkelijker aan te
geven wat er mis gaat, dan wat
er goed gaat. Ik stap hier in de
algemeen menselijke valkuil: wel
klagen als er iets mis is. Niets
laten horen als het goed gaat.
Ik denk aan woorden van Jezus
uit de Bergrede. Hij zegt daar:
als iemand je aanklaagt en je
om je hemd of onderkleed
vraagt: geef hem dan ook je
bovenkleed, je jas. Als iemand
je dwingt een mijl met je op
te lopen, loop dan de dubbele
afstand met hem op. Als iemand
je vernedert door op je rechterwang te slaan, keer hem dan
ook je linkerwang toe (Mattheüs
5: 39-41). Oftewel: reageer op
je medemensen met vriendelijkheid. Doe net een stapje meer.
Het is zoals Paulus schrij ft aan
de brief aan Romeinen: overwin
het kwade door het goede te
doen (Romeinen 12:20).
Deze teksten zijn natuurlijk
niet één op één aan de orde.
Er is in mijn situatie geen ruzie
of vij andschap. Toch heeft het
iets met elkaar van doen. Het
‘goede’ doen heeft te maken
met in alle contact de ander
voor ogen hebben en wat hij of
zij doet en nodig heeft. Daar
hoort ook bij: wat van je laten
horen als dingen goed gaan
en ze niet als vanzelfsprekend
ervaren. Zelf mocht ik ervaren
wat een vriendelijke reactie op
wat kritische opmerkingen te
weeg kan brengen. Ik neem het
mee op mijn weg naar Pasen
deze veertigdagentijd. Ik ga heel
bewust een stapje meer doen:
dat waarderen wat ik goed zie
gaan om me heen.

gezi(e)n
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RTV-tips
Zaterdag 7 maart
EO | NPO2 | 18.10
Nederland Zingt
In 2019 was het feest in Amersfoort voor onze aardse koning.
In deze aflevering is het feest in
Amersfoort voor onze Hemelse
Koning. Vanuit de schitterende
St. Joriskerk klinken prachtige liederen.
Zondag 8 maart
KRO-NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
Madelon Bino was directeur en
pastoraal werker in de liberaal
Joodse gemeente in Amsterdam.
Op Internationale Vrouwendag
vertelt zĳ over haar grootmoeder
die ze ziet als rolmodel. Ook blikt
ze vooruit naar Poerim.
Zondag 8 maart
EO | NPO2 | 13.00
Wilde Ganzen
Wilde Ganzen bestrĳdt armoede
wereldwĳd en doet dat op een
unieke manier. De organisatie
steunt ontwikkelingsprojecten
die opgezet zĳn door mensen
ter plekke in samenwerking met
bevlogen Nederlanders.
Maandag 9 maart
EO | NPO2 | 14.40
Rail Away
We volgen vanuit de Canadese
stad Sault St.Marie een toeristentrein naar het noorden, dwars
door de onmetelĳke wildernis van
de provincie Ontario. Deze rit is
een bĳzondere belevenis.

Zuchten in de kerk
DOOR WILLEMKE
WIERINGA , WIERDEN

Even voor de goede
orde, ik sta pal achter DE KERK, alle kerken in het
algemeen, mĳn eigen kerk in het
bĳzonder. Maar soms… soms plak
je ze met liefde achter het behang.
Het was rustdag. ’s Morgens naar
de kerk, daarna het verjaardagsfeestje van een kind. Zondag feestdag, ik verheugde mĳ erop.
Helaas begint mĳn zondag in
mineur. We zĳn uitgenodigd in een
zusterkerk, voor een feestelĳke
dienst, maar ik haak af. Ik ben door
m’n rug gegaan, Jacob gaat alleen.
En nu zit ik al een uur door het
raam naar regen en storm te kĳken. Dan kun je beter in de kerk
zitten. Dus begeef ik me gewapend
met paraplu en rugpĳn naar de
tweede ochtenddienst. De paraplu
legt het loodje tegen het hemels
stormgedruis.
Verwaaid schuif ik bĳ Jacob in de
bank die na het evangelische voedsel mooi op tĳd is voor een traditioneel toetje.
“Hoe is het met je rug?” vraagt hĳ.
Ik haal mĳn schouders op. “Hoe
was de dienst?”

meen belang en van anderen. Als
ik persoonlĳke groei doormaak,
is dat mooi meegenomen, maar
geen doel op zich.”
-

Dinsdag 10 maart
AVROTROS | NPO1 | 21.30
Ellie op Patrouille
Ellie is in Lissabon waar ze met
de politie de veiligheid bewaakt
tĳdens een voetbalwedstrĳd van
Benfica.
Dinsdag 10 maart
KRO-NCRV | NPO2 | 23.15
Ik ben geen probleemkind
De film ‘Ik ben geen probleemkind, ik ben een uitdaging’ van
Rolf Orthel is opgenomen in een
gesloten inrichting in Heerhugowaard. De kinderen in deze
inrichting zĳn daar om de meest
uiteenlopende redenen terecht
gekomen.
Woensdag 11 maart
AVROTROS | NPO1 | 20.30
Tussen Kunst en Kitsch
Expert Bas Hesselink taxeert een
schilderĳ van een landschap. Dit is
een ets die echt door Rembrandt
zelf is gedrukt en daarna nooit
meer is herdrukt. De ets heeft
een titel ‘Landschap met kunstenaar’.
Donderdag 12 maart
NTR | NPO2 | 22.18
Dwarse denkers
Tĳdens de Boekenweek zendt de
NTR de vĳfdaagse serie Dwarse
Denkers uit, gepresenteerd door
schrĳver en columnist Ozan Akyol.
Vanaf maandag worden Maarten ‘t
Hart, Herman Brusselmans, Roxane van Ieperen en Youp van ’t Hek
geïnterviewd. In deze aflevering is
Leon de Winter aan het woord.
Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen
naar: jgroen27@planet.nl

Hĳ haalt z’n schouders op.
Het ene na het andere kind rolt
binnen; de kerkbank is een perfecte ontmoetingsplaats. Voor en
achter me hoor ik gebabbel over
wintersportgeneugten. Kleinzoon
Abel ploft naast me neer, hĳ heeft
voor het eerst geskied. Ik moet

altĳd lachen om zĳn blauwe ogen
en blozende wangen. En dan toch
die onmiskenbare Indische roots.
Het blĳft komisch.
“Hoe was het skiën joh…?” Zĳn
lange relaas komt erop neer dat
het geweldig was. Tuurlĳk was het
magnifiek. Mĳn leven lang heb ik er
visioenen over gehad, maar tot op
vandaag lukte het nimmer op ski’s
af te dalen van zo’n heerlĳke wollige
winterse berg.
“Kan ik volgend jaar niet met jullie

Illustratie: Hester Nijhoff
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Via de Koran naar de Bĳbel
In het NRC komt columnist Lotfi El
Hamidi tot de conclusie dat de Bĳ bel ook ongelovigen nog genoeg te
bieden heeft.

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

Zinvol leven, hoe doe je dat?
Wat is voor u een ‘zinvol leven’,
vraag het Nederlands Dagblad
aan historicus James Kennedy.

“Wanneer je voor andere mensen van betekenis bent. Je kunt
geen zinvol leven leiden als je
louter voor jezelf leeft. Mĳn kinderen wens ik vooral toe dat ze
zichzelf ontplooien, maar voor
mezelf zie ik dat niet als doel. Dat
is inderdaad inconsequent. Maar
ik vind het gênant, wanneer het
zo nadrukkelĳk om mĳ draait. Ik
word gedreven door mĳn plichtsbesef ten aanzien van het alge-

Zelf kwam ik in aanraking met de
Bĳbel door, jawel, de Koran, waar
fragmentarisch naar bĳbelverhalen
wordt verwezen, alsof voorkennis wordt verondersteld. Mozes
en Abraham zĳn in de Koran de
meest voorkomende namen, wat
toch bewĳst dat de islam en de
joods-christelĳke traditie niet los
van elkaar gezien kunnen worden,
hoe graag ook sommigen een rigide onderscheid blĳven aanbrengen.
De Bĳbel leerde mĳ de islamitische geschriften beter begrĳpen,
maar werd onbedoeld ook een
uitstekende voorbereiding voor
het lezen van wereldliteratuur. Je
kunt een meesterwerk als Paradise Lost van John Milton immers
moeilĳk lezen zonder kennis van
het bĳbelboek Genesis. “De Bĳbel
is er ook voor de dichters, voor de
dromers, voor de mensen die van
kunst houden”, zei huidig Theoloog
des Vaderlands Samuel Lee in een
interview met de Volkskrant. Niet
(enkel) een boek van dogma’s en
morele dwingelandĳ, maar “een
oosters boek vol mystiek en mysterie. Eeuwen geleden geschreven
en niet in onze postmoderne tĳd.

Als je op die manier de Bĳbel leest,
wordt het boeiend, haast poëtisch.” Tegelĳkertĳd, zo vervolgt
Lee, kun je de Bĳbel ook als een
soort handboek voor antropologen gebruiken. Zoals Arnon Grunberg dat deed in zĳn E. du Perronlezing in 2017, met de titel ‘Ook
Job was gekke Henkie niet’, waarin
hĳ een vergelĳking maakte tussen
Job en de huidige boze burger, en
hun verhouding met respectievelĳk
God en de overheid. Deze samenleving wordt minder gelovig, maar
de Bĳbel heeft ook voor ongelovigen nog altĳd genoeg te bieden.
De ‘positieve kracht van
religie’
Khalid Kasem, de bekende advocaat
die de op één na slimste mens werd
in het gelĳknamige tv-programma
en de familie van de voormalige
Ajax-speler Adbelhak Nouri bĳstaat,
werd uitgebreid geïnterviewd in het
weekendmagazine van Twentsche Courant Tubantia: U
bent moslim. Welke rol speelt uw
geloof in uw leven?

“Een heel grote. De islam geeft
mĳ waanzinnig veel kracht en
biedt me een richtsnoer hoe
ik me in het dagelĳks leven zou
moeten gedragen. ‘Zou moeten’, want ik ben een mens en
alle mensen maken fouten, Kort
gezegd: ik sta altĳd stil bĳ wat
mĳn handelen voor anderen
kan betekenen. Wat kan ik, met
mĳn beperkte mogelĳkheden,

mee?” bedel ik.
Abel trekt een moeilĳk gezicht.
“Onze auto is te klein. Maar u kunt
wel achter ons aanrĳden.”
“Dat kan ik toch niet.”
Daar heeft Abel een simpele oplossing voor. “Dan moet u uw rĳbewĳs halen.”
Ik héb een rĳbewĳs, maar het orgel
zet in en mĳn ongelukkige autorĳgeschiedenis blĳft vooralsnog voor
dit kind verborgen. Looft de HEER
want Hĳ is goed…
We zingen mooie oude psalmen,
dat wel, maar verder… Tĳdens
de feestelĳke nazit met kerkgangers uit andere kerken blĳken alle
bezochte kerkdiensten van het
soort waar je je schouders over
ophaalt. De aanwezige kinderen
lawaaien binnen vanwege de onstuimige weergoden buiten. En wĳ, volwassenen, zuchten en klagen elkaar
onze nood over ons kerkelĳk geruzie: al dan niet opwekkingsliederen,
vrouwen in het ambt, homo’s aan
het avondmaal. Heeft Jezus zich
daar ooit druk om gemaakt? Klagen
en mopperen en zeuren… Hebben we de wereld niks anders te
melden dan zo’n verziekt evangelie?
Is het gek dat onze diensten geen
niveau hebben? Zou je ons - evangelischen, vrĳgemaakten, hervormden, gereformeerden, katholieken
- niet achter het behang plakken?
Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelĳkse
voorvallen in haar familie

doen om iemand die het minder
getroffen heeft een duwtje in de
rug te geven? De islam helpt me
relativeren, vooral als je, zoals
iedereen in het leven, met verlies wordt geconfronteerd. Het
is misschien naïef, maar ik denk
dat er na dit leven een mooier
leven is waarin je weer met elkaar
wordt herenigd. Zonder dat
soort beelden zou het verdriet
van het verlies te rauw zĳn, de
pĳn te groot. Ik geloof ook dat je
op zeker moment tegenover God
verantwoording moet afleggen
over je daden in dit leven.” Intussen ligt uw geloof onder vuur. “Ja
en dat doet pĳn. Omdat het geen
recht doet aan wat de islam aan
de Nederlandse samenleving kan
bĳdragen. Want we denken wel
dat de markt het allemaal zal
oplossen, maar intussen vergeten we goed te zorgen voor onze
ouderen, zieken en minderbedeelden. De islam hecht, net als het
joden- en het christendom, grote
waarde aan concepten als naastenliefde. Die positieve kracht van
religie, die aansluit bĳ de sociale
structuur die zo bĳ Nederland
hoort, hebben we nodig. Ik zie
ook moslims daaraan bĳdragen.
Vaak in een kleine gemeenschap,
in eigen omgeving. Ze werken
met passie in de zorg, helpen hun
buurman of buurvrouw, betekenen iets voor anderen. Ze zullen
zich niet manifesteren als moslim,
maar worden gedreven door het
waardenstelsel dat ze meedragen
en dat trouwens ook geldt voor
veel niet-moslims. Er wordt in de
haarvaten van de samenleving veel
samengewerkt tussen mensen
met verschillende achtergronden.
Culturele en religieuze verschillen
spelen geen rol. Dus laten we ons
liever daarop richten dan op de
veronderstelde verschillen tussen
mensen.”

berichten uit de gemeente
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tendienst’ gehouden in ‘De Lantaarn’ te Lutten. Aanvang: 19.00
uur. Roelof Kooiker, Han Kemink,
Willem Odink, Thomas Euving
en Henk Bruins, allen organisten
v/d Emmaüsgemeente, bespelen
het orgel. Het belooft een mooie
dienst te worden met ook ruimte
voor samenzang. We nodigen u
van harte uit om te komen luisteren en zingen.
Rommelmarkt. Op 18 april
is het weer zover. De jaarlĳkse Rommelmarkt van de
Emmaüsgemeente staat weer
voor de deur. Om 14.00 uur
gaan de hekken open en kunt
u weer volop rommelen tussen
alle spullen, en koopjes op de
kop tikken. De ene helft van de
opbrengst van de Rommelmarkt
gaat altĳd naar het Jeugdwerk van
de Emmaüsgemeente. De andere
helft gaat naar een goed doel. Het
goede doel voor dit jaar is geworden: The Heart For Gambia.
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfert-

straat 35, 7692 AH Mariënberg,
tel. 0523-235724, e-mail j.visser.
hesselink@gmail.com
Kerkdienst 8 maart: 9.30
ds. A. v/d Spek, Zwartsluis. Dit
is een doopdienst waarin Moos
Otter gedoopt hoopt te worden.
We wensen Rosanne en Jarno en
Fenne en Mats alvast een gezegende dient toe. 19.00 Ds. H. Paas,
Nĳverdal. O.v.d.: mw. R. Menderink. Diakenen: H. ter Bekke en
P. Olsman. Collecten: bĳdrage
PKN, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 11 maart: 8.45 ds.
H. Dorgelo, Hardenberg. M.m.v.
de scholen CBS De Hoekstee
en CBS De Schakel. 19.00 dr.
J. Borst, Sleen. O.v.d.: mw. G.
Woelderink. Diakenen: B. Mellema en W. Wittenberg. Collecten: Stg. Steun Malawi, kerk en
gebouwen.
Meeleven. Er worden geen mensen met name genoemd, maar dat
wil niet zeggen dat meeleven met
elkaar niet op prĳs gesteld wordt.
Kaartje, appje, mailtje, bezoekje… kleine moeite… enorm veel
waard!
Tekst. Bidden is op je tenen gaan
staan en naar de hand van God

reiken. Gelezen in de Visie als
‘preekzin’.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdienst 8 maart: 10.00 ds.
G. van Rheenen, Zwolle. Intrededienst ds. G. Timmer. Oppas:
Femmalien Drogt en Fleur van
Dalen. Knd.: groep 2: Sandra en
Geri. Organist: Corry van den
Berg. Kapel 14.30 ds. L. Postma,
Genemuiden. Gez. dienst. Organist: Jan Pieter van Eerde. Collecten: 1. Kerk. 2. Bloemen.
Kerkdienst 11 maart: 19.30
ds. G. Timmer, Kampen. Biddag.
Organist: Rick van der Linden.
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Intrededienst ds. G. Timmer.
Met dank aan God en blĳ en verheugd zien we als gemeente uit
naar de komst van onze nieuwe
predikant, ds. G. Timmer. In de
ochtenddienst van zondag 8 maart
zal ds. Timmer verbonden worden
aan de Johanneskerk gemeente.
Na een periode van vacant te
zĳn geweest mogen we weer een
herder en leraar welkom heten in
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onze gemeente. Een dienstknecht
die Gods leiding in zĳn leven
ervaart en dit ook wil uitdragen
in onze gemeente. We zien uit
naar zĳn komst en hopen op een
mooie en gezegende tĳd waarin
we met elkaar op mogen trekken
om samen Gods opdracht om zĳn
Evangelie uit te dragen waar te
kunnen maken. We wensen ds. en
mw. Timmer mooie en gezegende
jaren toe en hopen dat ze zich
gauw thuis mogen voelen in onze
gemeente.
Zieken. We denken aan allen die
te maken hebben met ziekte en
zorgen, met verdriet en gemis of
met andere gebeurtenissen die het
leven moeilĳk maken. We wensen
hen bĳ alles Gods onmisbare nabĳheid toe en bidden voor hen om
kracht om het leven aan te kunnen.
Maar naast verdriet en zorgen
willen we ook onze dank uitspreken voor alle zegeningen die we
uit Gods hand mogen ontvangen.
Hem komt toe alle lof en dank
voor een verjaardag, een geboorte
of andere hoogtĳdagen.
We wensen u allen een goede en
gezegende week toe.

Lodewĳk en het Leeuwarder hofleven en over de gereformeerden
in Sint Annaparochie in de zeventiende eeuw.

DOOR DR. JAN
DIRK WASSENA AR ,
HELLENDOORN

De bekendste pennenvrucht van Bergsma is wel
‘Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het
gereformeerd protestantisme in
Friesland, 1580-1650’ (1999). Wie
zich met de kerkgeschiedenis in
Friesland bezighoudt, kan er niet
zonder.
Bundel
Collega’s van Bergsma, geleerden van naam, zorgden onlangs
voor een bundel artikelen van zĳn

hand: Gelovigen, dominees en
geleerden. Opstellen over Friese
en Nederlandse geschiedenis in
de vroegmoderne tĳd. Ze staan
in drie rubrieken: ‘politiek en religie’, ‘lekengelovigen, gereformeerde pioniers’ en ‘in gesprek met
geleerden’. De lezer komt onder
meer bĳdragen tegen over kerk,
staat en volk in de zeventiendeeeuwse Nederlandse Republiek,
over Balthasar Bekker als predikant, over stadhouder Willem

Microgeschiedenis
Aan de artikelen van Bergsma
gaat een treffende typering van
Bergsma als historicus in Friesland door de redacteuren vooraf.
Hĳ was voortdurend gefocust
op de microgeschiedenis van
mensen, hun emoties en gedrag,
vooral op godsdienstig, gelovig
gebied. In dat opzicht ging hĳ in
het spoor van prof.dr. A.Th. van
Deursen, auteur van onder meer
het standaardwerk ‘Bavianen en
slĳkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten
tĳde van Maurits en Oldenbarnevelt’ en van het schitterende boek
‘Een dorp in de polder.’ Graft in
de zeventiende eeuw. Een ander
kenmerk van het oeuvre van
Bergsma: er ligt belangstelling
aan ten grondslag voor dissidenten op het kerkelĳke erf en voor
religieuze pluriformiteit. Wat dat
betreft is er sprake van een duidelĳk verschil met Van Deursen,

die een overtuigd calvinist was.
Illustraties
In Gelovigen, dominees en geleerden zĳn tientallen illustraties
opgenomen. De omslagfoto is van
een schilderĳ van een protestantse dienst in een kerk in Amsterdam door Emmanuel de Witte
(1660-1680). Die keuze van de
redacteuren heeft mĳ verbaasd.
Een aan de Friese kerkgeschiedenis gerelateerde afbeelding of de
fraaie portretfoto van Bergsma
vóór in het boek zou passender
geweest zĳn.
Wiebe Bergsma, Gelovigen, dominees en geleerden.
Opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de

gebed van de week

Gebed om kracht en moed
O Heilige Geest, wiens aanwezigheid vrĳheid is,
schenk ons de vrĳheid van geest
die maakt dat wĳ niet bang zĳn
om onbekende wegen te betreden,
noch teruggehouden worden
door onze eigen bange twĳ fels
of de angst van anderen.
Wenk ons steeds vooruit
naar de plaats van Uw wil,
welke tevens de plaats van Uw kracht is,
o altĳd-gidsende, altĳd-liefhebbende God.
George Appleton, The Oxford Book of Prayer

Worshipconcerten
InSalvation
De Nederlandse aanbiddingsband
InSalvation heeft een nieuw album
opgenomen: ‘Exodus’ waarmee ze
toeren door Nederland. Bezoekers van zo’n concert kunnen
genieten van de muziek en ook
zelf meezingen. InSalvation heeft
drie pĳlers: aanbidding, gerechtigheid en toerusting. De groep
verlangt ernaar om samen met
anderen God te aanbidden en in
Zĳn aanwezigheid veranderd de
wereld in te gaan. De concerten
zĳn gratis, de reserveringskosten
zĳn € 3,50 per reservering.
Tickets via eventsforchrist.nl

Vrĳdag 20 maart, 19.30 uur, Almelo, De Banier, Hofkampstraat 169
Zondag 22 maart, 19.30 uur, Urk, De Morgenster,
Rotholm 20

Lezing Pesach en
Pasen in Rijssen

Gelovigen, dominees en geleerden
In 2015 overleed de Friese
historicus dr. Wiebe Bergsma, in de leeftijd van 60
jaar. Hij was verbonden aan
de Fryske Akademy, wetenschappelijk onderzoekscentrum te Leeuwarden. In de
loop der jaren verschenen
van zijn hand tientallen
publicaties.
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Heleen Bénard komt spreken in
Rĳssen. Bénard, werkzaam bĳ
stichting Christenen voor Israël,
houdt een lezing over ‘Van Pesach
naar Pasen’. Tĳdens deze avond
kunnen ook producten uit Israël
worden gekocht. Over haar
lezing zegt Bénard het volgende:
“We behandelen Pesach vanaf
het begin van de kerkgeschiedenis, naar het Paasfeest zoals
christenen het nu vieren. Christenen tonen groeiende interesse
voor de seideravond, de uitvoerige liturgie van de vooravond
van Pesach.” Heleen Bénard
heeft enkele jaren in Jeruzalem
gewerkt en sindsdien is Israël
voor haar diep verbonden met
Gods Woord. Aanmelden via:
maephraim@hotmail.com of tel.
06-1524 9239.

vroegmoderne tĳd. Geredigeerd en
ingeleid door Klaas
van Berkel, Hans

Zaterdag 21 maart, 19.30 - 21.30 uur, Rĳssen, Ontmoetingskerk, Boomkamp 4, gratis

Cools en Hans Mol,
m.m.v. Lydia Janssen;
Uitgeverĳ Verloren,
Hilversum; 331 p.; geïllustreerd; ISBN 978 90
8704 796 2; prĳs: € 39.

Bijzondere Matthäus
Passion in Assen
Het Luthers Bach Ensemble en
Roder Jongenskoor komen met
een geënsceneerde uitvoering
van Bachs Matthäus Passion.
Uitvoeringen van ‘de Mattheus’
zĳn vaak wat statig. Dirigent,
koorleden, solisten en musici
staan stĳf in rĳen op een podium,
deftig in het zwart en zingend
uit een zwart boek. Het Luthers
Bach Ensemble kiest voor een
uitvoering met meer nadruk
op de expressieve, emotionele
aspecten van de Mattheus Passie.
In de semi-scenische presentatie
van het Luthers Bach Ensemble
hebben de solisten en het koor
dagelĳkse kleren aan. Ook zingen
ze alles uit het hoofd. Daardoor
wordt de interactie tussen de
zangers onderling en met het
publiek groter. Gebaren en
bewegingen onderstrepen het
drama van de passie.
Zaterdag 21 maart, 19.30 uur, Assen, Jozefkerk, tickets
www.vanplan.nl, € 32,50
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kerkdiensten

zondag 8 maart 2020

Wij lezen vandaag
Zaterdag 7 maart
Matteüs 7:13-23
Zondag 8 maart
Matteüs 7:24-8:1
Maandag 9 maart
Prediker 1:1-11
Dinsdag 10 maart
Prediker 1:12-2:11
Woensdag 11 maart
Prediker 2:12-26

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

Drenthe

Donderdag 12 maart
Prediker 3:1-15

Zondag 8 maart 2020

Vrĳdag 13 maart
Prediker 3:16-4:3

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. J. Overeem
Assen AK 10.00 da. W. van Noord
De Bron 10.00 ds. H. Harmsen
JK 10.00 ds. R. Koopman De
Slingeborgh 10.30 da. P. Hellinga
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 past. H. Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. G. v/d
Werff
Coevorden HK 10.00 ds. E. de
Vries
Diever GK 10.00 en 19.00 ds. B.
van Werven
Drĳber GK 10.00 ds. De Kok
Dwingeloo 10.00 ds. T. Oldenhuis
Een 9.30 dhr. A. Doornbos
Elim HK 10.00 dhr. H. Lowĳs
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 dhr. M. Bruinewoud
Gasselternĳveen 10.00 dhr. H.
Brouwer
Gees GKW 11.00 da. I. Thurkow
Gieten DK 10.00 ds. J. Middeljans
Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hĳken/Hooghalen Kompas
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld GZ 10.00 ds. J.
Wegerif 19.00 dhr. H. Lowĳs
Hoogersmilde De Schakel 10.00
ds. K. Snĳder
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans
GrK 9.30 ds. G. de Goeĳen 17.00
ds. J. Snaterse HK 9.30 ds. A. van
Bĳeren OK 9.30 ds. D. v/d Vaart
VH 9.30 ds. W. Loosman 17.00
vespers Weidesteyn 10.30 dhr. W.
Wennink
Klazienaveen EH 9.30 ds. Douma
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 ds. H. Pol
Meppel MK 10.00 ds. S. Sĳtsema
Erfdeel 10.00 ds. F. Groen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E.
Akkerman
Nieuw-Balinge 10.00 en 15.00
ds. J. Boer. H.A.
Nieuweroord ImK 10.00 ds. W.
Bakker 19.00 ds. M. Jonkman
Nieuw Weerdinge 10.00 ds. Van
Elten
Nĳeveen 10.00 mw. L. Winter
19.00 zangdienst
Pesse OK 10.00 ds. J. Paas
Rolde 10.00 mw. A. Streutker
Roden Op de Helte 10.00 ds. W.
Meĳles JK 9.30 ds. S. van Dĳk
Ruinerwold/Koekange BH 10.00
dienst zonder drempel
Schoonoord De Wĳngaard 9.30
ds. de Kok
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker
Tiendeveen 10.00 en 15.00 ds. T.
Beekman. H.A.
Valthermond 10.00 ds. K. Meĳer
Vries DK 10.00 Lieke Giethoorn
Westerbork SK 10.00 da. M.
Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
Zuidwolde GK 10.00 da. K. Kwint
OK 10.00 ds. C. Huisman
Zwartemeer GK 9.30 ds. v/d
Arend

Zaterdag 14 maart
Prediker 4:4-16 Niet alleen

Even doordenken
Wĳ moeten het brood breken
voor wie geen brood heeft, maar
ook voor wie niet breken wil.
Rikkert Zuiderveld

Colofon
Het Gezamenlĳk Zondagsblad voor de
Protestantse Kerk in Drenthe, Overĳssel en
Flevoland is een uitgave van Topic, Burg. J.C.
van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
tel. 0546 577475, info@topic-cc.nl, www.topiccc.nl
Het Gezamenlĳk Zondagsblad informeert over
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving
en houdt rekening met de verscheidenheid
binnen de kerken en de lezerskring.
Redactieadres Gezamenlĳk Zondagsblad,
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,
redactie@gezamenlĳkzondagsblad.nl
Hoofdredacteur dr. J.D.Th. Wassenaar, Dorpsstraat 43, 7447 CM Hellendoorn, 0548 - 655635,
e-mail: hoofdredactie@gezamenlĳkzondagsblad.nl
Eindredactie Willemke Wieringa
Redactie ds. W.J. Bakker, drs. A. Hekman,
drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek
Medewerkers ds. Pieter Boomsma, ds. Foekje
Dĳk, Jan Groenewegen, ds. Gerhard Heeringa, Gerrit Kraa, Leo Polhuys, Willemke Wieringa
Gemeenteberichten en Kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlĳk maandag vóór
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo
ruim mogelĳk van tevoren te worden aangeleverd
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder
kosten. Protestantse kerken in het verspreidingsgebied van onze krant kunnen hiervan gebruik
maken.
Ander nieuws Het Gezamenlĳk Zondagsblad
neemt graag berichten op over bĳvoorbeeld speciale kerkdiensten en bĳeenkomsten, jubilea, reünies,
concerten, vergaderingen en andere activiteiten
die wĳ interessant achten voor onze lezers.
Daarbĳ houdt de redactie zich het recht voor
berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar
nieuws@gezamenlĳkzondagsblad.nl
Overname Bĳ gehele of gedeeltelĳke overname
van artikelen wordt men vriendelĳk verzocht de
bron te vermelden en een exemplaar van het nummer waarin dit artikel is overgenomen, aan de
redactie te zenden.
Advertenties Voor informatie over tarieven en
plaatsingsmogelĳkheden belt u naar 0546 - 577475
(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal
kunt u vrĳdags vóór 12.00 uur digitaal aanleveren bĳ Gezamenlĳk Zondagsblad, Burg. J.C. van
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, liselore@
topic-cc.nl
Advertentie-adviseur voor Drenthe:
J. van Vondel, Runde ZZ 120, 7881 HR
Emmer Compascuum, tel. 0591 - 351730,
jvanvondel@hetnet.nl
Familieberichten Berichten vóór maandag
8.00 uur aangeleverd, worden opgenomen in de
eerstvolgende krant. Sturen naar
henriette@topic-cc.nl of het redactie-adres
(zie hierboven)
Abonnementen Voor opgave van een abonnement, een adreswĳziging of vragen over de
verzending kunt u contact opnemen met
Henriëtte Gerfen:
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag
is zĳ telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475.
Abonnementsprĳzen: per jaar met automatische
incasso € 67; per jaar met een factuur € 73; per
half jaar met een automatische incasso
€ 37; per half jaar met een factuur € 40
Abonnementen kunnen elk gewenst moment
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk
gewenst moment worden opgezegd, waarbĳ een
opzegtermĳn van één maand geldt. Opzeggingen
dienen schriftelĳk of per email te geschieden. Een
opgezegd abonnement loopt door tot afloop van
de betalingsperiode.
Het Gezamenlĳk Zondagsblad verschĳnt minimaal
33 keer per jaar. Wekelĳks in de periode van
oktober t/m maart, in de tussenliggende periode
minder frequent. Zie voor de verschĳningsdata:
www.gezamenlĳkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

Woensdag 11 maart 2020
Biddag

Alteveer GK 19.00 ds. H.
Hoogeveen
Assen JK 19.30 ds. R. Koopmans
Beilen PK 19.30 ds. P. de Vries
Borger GH 10.00 ds. M. van ‘t Hof
Bovensmilde WK 19.30 dhr. B.
Smedes
Diever GK 19.30 ds. B. van
Werven
Dwingeloo 10.00 ds. G. van Zĳl
Elim GK 19.30 gez. dienst
Gees 19.30 ds. B. Breunesse
Hĳken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld GZ 19.30 ds. Y.
Breemes
Hoogeveen GH 19.30 ds. J. Paans
19.00 GrK 19.30 ds. J. Snaterse HK
19.30 ds. A. Linde VH 9.30 ds. W.
Loosman
Meppel MK 19.00 ds. S. Sĳtsema
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T.
Beekman 19.30 ds. J. Gerling
Nieuweroord ImK 19.30 ds. W.
Bakker
Nieuw Weerdinge 19.30 ds. Thon
Nĳeveen 19.30 dhr. W. Voogd
Pesse OK 19.30 ds. J. Paas
Ruinerwold/Koekange BH 19.30
ds. J. Muis
Schoonoord De Wĳngaard 9.30
ds. T. Oldenhuis
Sleen DK 19.30 ds. J. Scheffer
Tiendeveen 19.30 ds. T. Beekman
Westerbork VH 19.30 ds.
Moerman
Zuidwolde OK 19.30 ds. A.
Broekman

Flevoland
Zondag 8 maart 2020
Kraggenburg 10.00 ds. S. v/d Zee
Marknesse 9.30 ds. K. Faber
Urk BK 10.00 ds. G. van Zanden.
Voorber. H.A. 17.00 ds. S. Verhey
PK 10.00 ds. A. Keleman. Voorber.
H.A. 17.00 ds. G. van Zanden
De Poort 10.00 ds. H. Zuidhof.
Voorber. H.A. 17.00 ds. A. Keleman
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot. 19.00
Taizé-viering

Woensdag 11 maart 2020
Biddag
Zeewolde 19.30 ds. E. Gruteke

Overijssel
Zondag 8 maart 2020
Almelo Bleek 10.00 ds. S.
Hiemstra De Ontmoeting 10.00
ds. R. Visser GrK 10.00 ds. PK
10.00 da. M. Schwarz Noach
10.00 ds. M. Montagne Eugeria
10.15 da. J. Vedders ZGT 10.30 RK
Beerzerveld 10.00 ds. K. Borsje
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds. G.
Rohaan 19.00 ds. R. van Hornsveld
Berkum HH 9.30 ds. J. Rohaan
Blokzijl/Scheerwolde
Wielewaal 10.00 ds. J. Sent
Borne OK 10.00 ds. G. Veening
Dijkhuis 10.00 ds. W. Jansen
Bruchterveld 10.00 ds. P.
Lindhout
Daarle HK 9.30 ds. W. Kaljouw
19.00 ds. J. Wassenaar GK 9.30 en
15.00 ds. B. Heusinkveld
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
19.00 ds. A. Bierma
Dalfsen GrK 10.00 ds. A. Geerling
19.00 ds. A. Tol Oudleusen 10.00
ds. A. Tol
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. K.
van Staveren De Fontein 19.00 ds.
K. Hazeleger
De Krim PK 10.00 da. G. Rohaan

Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 9.30 ds. R. van
Hornsveld HK 19.00 ds. R. Kranen
DK 10.00 ds. J. van Asselt
Enschede OK 10.00 ds. J.
Zuurmond. H.A. Lonneker 10.00
ds. Hendriks Usselo 10.00 ds. A.
Reitsma BK 10.00 prop. G. van
Vliet HZ 10.00 past. A. Kemper
Zorgpalet 18.00 ds. J. Bekhof
Enter 9.30 ds. E. Overeem 19.00
ds. F. den Oudsten
Genemuiden GK 9.30 en 19.00
ds. I. Postma GrK 9.30 ds. W.
Hulsman 15.30 ds. A. Mensink HC
9.30 ds. G. de Fĳter
Giethoorn PG 10.00 ds. G. van
Hiele
Hardenberg Baalder 10.00 ds.
W. v/d Wel HK 10.00 ds. J. Dĳkstra
HöK 10.00 ds. P. Noordmans De
Matrix 9.30 ds. M. Voet Radewĳk
10.00 ds. A. de Lange Oostloorn
11.00 ds. G. Holverda SK 19.00 ds.
W. v/d Wel
Heino 9.30 Lieke van Houten
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30
ds. J. Wassenaar 19.00 ds. G.
Heuver KW 10.00 ds. H. Berkhof
KZ 10.15 ds. A. Snier
Holten Kandelaar 9.30 ds. A. de
Bruin DK 10.00 ds. M. van Sandĳk
Kampen OH 10.00 drs. B. v/d
Kamp BWK 17.00 Hans Schaeffer
Kuinre 10.00 ds. D. Lagerweĳ
Kamperveen 9.30 ds. Posthumus
Lemelerveld BK 10.00 ds. K.
Benard
Lutten KK 9.30 ds. J. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. A. v/d
Spek 19.00 ds. H. Paas
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. G.
Trouwborst 19.15 Taizé-viering OK
10.00 ds. I. Boersma
Nĳverdal RB 9.30 ds. H. van
Dalen HC 9.30 ds. E. Klein
Kranenburg
Oldemarkt HG 9.30 GK 9.30
drs. J. Renkema
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma
19.00 ds. J. Baart HK 10.00 ds. K.
Hazeleger
Rĳssen GK 9.00 en 11.00 ds. G.
Zĳl 19.00 ds. D. Juĳn
Rouveen 9.15 ds. J. Tiggelaar
Schuinesloot 9.30 ds. M. Vos
Sint Jansklooster JK 10.00 ds.
G. van Rheenen Kapel 14.30 ds. L.
Postma
Staphorst 11.00 ds. J. Tiggelaar
HK 10.00 ds. J. Zomer
Steenwĳk GrK 9.30 ds. A. van ’t
Zand OV 9.30 en EV 10.45 ds. B.
Haanstra
Steenwĳkerwold 9.30 ds. E. van
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D.
Wolters MK 10.00 mw. H. Kramer
Vriezenveen OK 9.30 ds. J.
Dĳkstra
Vroomshoop Irene 9.30 ds. J.
Droogendĳk 19.00 ds. Schipper
Wanneperveen 11.00 ds. W.
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. P. Dekker
Wierden DK 9.00 ds. L. Smelt
10.45 ds. H. Donken 18.45 ds. T.
Smink GK 9.30 ds. J. Dekker 19.00
ds. P. Dekker Hoge Hexel 9.30 ds.
T. Smink 15.00 ds. H. Donken
Wĳhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. K. v/d Kamp
Wilsum 9.30 prop. H. Rodenhuis
14.30 ds. J. de Kok
Windesheim 10.00 ds. J. Geerts
19.00 ds. G. Schreuders
Witharen 10.00 ds. E. van Beesten
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK 9.30
ds. P. Hoogstrate
Zwartsluis GK 10.00 ds. E. v/d
Veen 19.00 ds. W. v/d Hoeven
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink
19.00 ds. I. Adriaansz GrK 17.00
Michaëlsviering JK 9.30 ds. G.

Codée 17.00 ds. B. Jongeneel OK
10.00 ds. N. Eygenraam 14.00
Perki-dienst Open Kring 9.30 mw.
v/d Zee SiK 10.00 ds. J. van Ark
StK 10.00 ds. M. Zoeteweĳ LK
10.00 ds. M. Jonker

Woensdag 11 maart 2020
Biddag
Almelo De Ontmoeting 19.30
ds. K. Borsje GrK 10.00 ds. P.
Endedĳk PK 10.00 Noach 19.30
ds. D. van Bart
Beerzerveld 19.30 dhr. A. Lowĳs
Bergentheim OK 10.30 ds. G.
Rohaan WK 19.30 ds. G. Rohaan
Blokzĳl/Scheerwolde WW
19.30 ds. R. Vissinga
Borne OK 19.00 ds. J. Meĳer
Bruchterveld 19.30 da. R. v/d
Berg
Daarle GK 9.30 ds. E. Prins HK
19.30 ds. G. Schreuders
Daarlerveen 19.00 ds. M. Bos
Dedemsvaart VDK 19.30 ds. J.
Zondag
De Krim PK 19.30 mw. W. v/d
Scheer
Den Ham DK 10.00 ds. G. van
Hornsveld 19.30 ds. G. de Goeĳen
Enter 9.30 en 19.30 ds. F. den
Oudsten
Genemuiden GK 9.30 en 19.30
ds. I. Postma GrK 9.30 ds. W.
Hulsman 19.30 ds. J. de Koeĳer HC
9.30 ds. G. Herwig
Hardenberg HöK 19.30 ds. H.
Dorgelo
Heino Wooldhuis 19.00 Hans van
Solkema
Hellendoorn PK 9.30 ds.
J. Wassenaar 19.30 ds. L.
Aangeenbrug KW 10.00 ds. R. Perk
Holten DK 19.00 ds. M. van
Sandĳk
Kampen OH 19.30 ds. J.
Woltinghe
Kamperveen 19.30 ds. van
Zanden
Lutten KK 19.00 ds. J. Post
Mariënberg SK 19.30 ds. J. Borst
Nieuwleusen GrK 19.30 ds. L.
Hoekstra OK 19.30 ds. M. Develing
Nĳverdal RB 19.00 ds. W.
Kaljouw
Oldemarkt HG 9.30 GK 19.30
past. E. Pierik
Ommen GK 19.30 ds. K.
Hazeleger HK 10.00 ds. J. Wegerif
Rĳssen GK 9.00 en 19.30 ds. S.
Ris
Sint Jansklooster JK 19.30 ds. G.
Timmer Kapel 19.30 ds. H. Pap
Staphorst 20.00 ds. A. Troost HK
19.30 ds. T. Prins
Steenwĳk GrK 19.30 ds. D.
Lagerweĳ
Vollenhove GrK 11.00 ds. H. Pap
MK 19.30 ds. D. Wolters
Vriezenveen OK 19.30 drs. J.
Willems
Vroomshoop Irene 19.30 ds. F.
Schipper
Wanneperveen 19.30 ds. W.
Menkveld
Westerhaar 19.30 ds. W. den
Braber
Wierden DK 9.30 ds. H. Donken
19.30 ds. T. Smink GK 19.30 ds.
P. Dekker Hoge Hexel 9.30 ds. T.
Smink 19.30 ds. H. Donken
Wĳhe NK 19.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 19.30 ds. G. v/d
Dool
Windesheim 19.00 ds. J. van Wĳk
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK
19.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 19.30 ds. A. v/d
Spek
Zwolle AK 19.00 vesper JK 15.00
en 19.30 ds. G. Codée SiK 19.30
ds. H. Evers StK 10.00 ds. G. van
Rheenen
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Kokichi Kurosaki:

“Een verdeelde kerk is geen kerk”
De vrouw in het ambt, celibaat, homoseksualiteit, scheiden en hertrouwen, psalmen
en gezangen, de doop… met
al die onderwerpen wordt
geworsteld binnen onze kerken. Verschillen van mening
die vaak leiden tot het vertrek
van leden naar een andere
kerk of zelfs tot het uiteenvallen van gemeenten.

Het Lichaam van Christus is één
Lichaam en er is geen reden om
daarin verdeeldheid te brengen.
Evenals het menselĳk lichaam
niet kan leven als het in stukken uiteenvalt, zo kan ook het
Lichaam van Christus niet leven
als het ene lid zich van het andere
afscheidt. Een verdeelde Kerk is,
nieuwtestamentisch gezien, helemaal geen kerk.

Aangenomen
naar Reeuwĳk (herv.), prop. T.

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

Zaterdag 7 maart
Bevrĳdingsconcert Christelĳk
Mannenkoor Valerius, 20.00 uur,
Emmen, Grote Kerk, € 12,50
Zondag 8 maart
Zangavond, 19.15 uur, Diever,
Kruiskerk, Kruisstraat 1a
Vrĳdag 13 maart
Concert van ‘The gregorian
voices’, 20.00 uur, Emmen,
€ 22,50, tickets via www.vanplan.
nl/uitje

Japanners kunnen met geen mogelijkheid nagaan welke groepering het juiste beeld van het Christendom vertoont. Op de foto: een christelijke kerk
in het bos van Kiyosato, Yamanashi, Japan

ernstige gevolgen, die we overal
om ons heen kunnen waarnemen.
De ene na de andere groepering
in de Westerse wereld stuurt
zendelingen naar Japan, die daar
de mensen proberen te bekeren
tot hun eigen richting. Zĳ deinzen
er zelfs niet voor terug om leden
van andere kerkgenootschappen
af te troggelen.

Eensgezind
Japanners kunnen met geen
mogelĳkheid nagaan welke groepering het juiste beeld van het
christendom vertoont. Zĳ die
Gevaarlĳke verdeeldheid
tot geloof zĳn gekomen, worden
Helaas is de kerk toch verdeeld in door de verdeeldheid belemmerd
vele honderden groeperingen. De in hun geestelĳke groei. Sommimeeste daarvan zullen niet opengen raken helemaal in verwarring
lĳk beweren dat zĳ de ene ware
door het optreden van bepaalde
ecclesia zĳn, maar wekken met
zendelingen die beweren dat
hun houding en
wie hun leer niet
handelwĳze wel
onderschrĳft,
WAT ERGER IS, DE KERK HEEFT NIET
die indruk.
geen echt chrisEENS DOOR HOE GEVAARLIJK DEZE
ten is.
SITUATIE IS. HET SCHEURING MAKEN
De kerk van vanGAAT MAAR DOOR. DE VERDEELDHEID
daag is niet meer
In de gemeente
HEEFT ERNSTIGE GEVOLGEN, DIE
één van geest. Zĳ
van Korinthe
WE OVERAL OM ONS HEEN KUNNEN
heeft het zicht op
ontstonden parWAARNEMEN.
de ware aard van
tĳschappen, doorde ecclesia verloren en is daardat de één begon te roepen: “Ik
door krachteloos geworden. Zĳ
ben van Paulus”, de ander: “Ik ben
verliest zich in vruchteloos activan Apollos”, weer een ander: “Ik
visme en wereldlĳk vertoon. Wat ben van Petrus” en sommigen: “Ik
erger is, de kerk heeft niet eens
ben gewoon een christen”. Paulus
door hoe gevaarlĳk deze situzei dat ze vleselĳk waren: Hĳ riep
atie is. Het scheuring maken gaat
hen op eensgezind te zĳn en niet
maar door. De verdeeldheid heeft uiteen te gaan in verschillende

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Vreeland (deeltĳd 40%), ds.
V.H. van Ginkel te Stellenbosch,
Zuid-Afrika (Beyers NaudéInstituut, voor KerkinActie)
te Bilthoven (De Ark), ds. G.
Herwig te Nunspeet
te Emst (herv.), ds. M.C.
Stehouwer te Wĳngaarden (herv.)

Muziekagenda

Zaterdag 7 maart
Worship and Brass Night met
Sharon Kips, Nieuw Buinen,
Baptistengemeente, Dwarsdiep
9, 20.00 uur, € 15, info/tickets:
eventsforchrist.nl

Over al deze onderwerpen zei
Jezus zelf weinig of niets. Wel
spreekt Hĳ nadrukkelĳk over
de eenheid onder christenen.
Daarom is het goed om ons licht
eens op te steken bĳ wat een
Japanse christen hierover schrĳft.
Hieronder volgt een gedeelte uit
een boekje dat Kokichi Kurosaki
schreef in 1954 en dat helaas nog
steeds actueel is.
Eén Lichaam
Allen die in Jezus geloven, vormen de ecclesia, het Lichaam van
Christus. Dat is een geestelĳk
organisme; niet tastbaar maar wel
reëel. Het bestaat echt en functioneert net zo praktisch als ons
menselĳk lichaam.
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partĳen; een oproep die hĳ bĳ
diverse gelegenheden herhaalde
(zie bĳvoorbeeld 1 Korintiërs
1:10,16, 3:5-8. Filippenzen 1:27,
2:2, 4:2).
Doof
De kerken en groepen van tegenwoordig zĳn kennelĳk doof voor
Paulus’ vermaan. Zĳ wapperen
met hun eigen vlag, leuren met
hun eigen waar. Zĳ zeggen wel
dat leden van een andere richting
ook kinderen van God zĳn en
misschien zelfs in staat zĳn tot
enig geestelĳk inzicht, maar hun
daden spreken een andere taal,
namelĳk dat alleen zĳ het ware
christendom vertegenwoordigen.
Omdat ze zichzelf hoger en beter
achten dan anderen, proberen
zĳ allen, of die nu wel of geen
christen zĳn, tot hun eigen club
te bekeren, in de veronderstelling dat men alleen daar de Heer
trouw kan blĳven.
Zĳ hebben er geen enkele moeite
mee schapen van anderen te stelen. Dat anderen zich aansluiten
bĳ hun groep is hun kennelĳk een
grotere zorg dan dat anderen
zich bekeren tot Christus. Ze
zĳn voortdurend in de weer om
mensen niet alleen tot de Heer
maar ook tot het ‘ware geloof’ te
brengen: hun geloof. In weerwil
van Paulus’ vermaning, gaat het

proces van versnippering maar
door. Honderden kerken en groepen houden de ecclesia van God
verdeeld.
Kern
Wat is de kern van dit probleem?
Wat is hier ten diepste mis? Deze
fatale wanorde is het gevolg van
misvattingen omtrent het wezen
van de ecclesia. Elke groepering
beklemtoont zĳn bĳzonderheden
en beschouwt die als de basiselementen van het christelĳk geloof.
Wie het daarmee niet eens is,
wordt eigenlĳk veroordeeld.
Daarmee heeft het christendom
zich op de weg van eindeloze verdeeldheid begeven; en niemand
weet waar die uitkomt.
Willen we aan de huidige verwarring een halt toeroepen en laten
zien hoe christenen één zĳn in
Christus, dan is het nodig dat we
de werkelĳke kern van het christendom opnieuw centraal stellen. Het hart van ons geloof is de
relatie met onze hemelse Vader.
Als we daaraan al het andere
ondergeschikt maken en die relatie gaan uitdiepen, dan zullen we
in staat zĳn de zonde van de verdeeldheid af te zweren.
Overgenomen uit: Kokichi Kurosaki (1886-1970) Is Christus gedeeld? Gideon, ISBN 9060675886 (in het Nederlands verschenen in 1992)

komen en gaan
Overbeeke te Gouda
naar Dordrecht (herv. wĳk
2), ds. A.J. van den Herik te
Moerkapelle (herv.)
GEREF. KERKEN (VRĲG.)
Beroepen
te Alkmaar, ds. A.P. van der
Velde te Leidsche Rĳn, die dit
beroep heeft aangenomen
te Hoofddorp (als predikant
met bĳzondere taak, geestelĳk
verzorger ouderenzorg), ds. J.A.

Vos te Hoofddorp, die dit beroep
heeft aangenomen. Ds. Vos is
inmiddels werkzaam als geestelĳk
verzorger bĳ de Prot. Chr. Stg.
Ouderenzorg Haarlemmermeer en
bĳ Zorgpartners Midden-Holland
en blĳft als zodanig verbonden aan
de gemeente Hoofddorp
CHR. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Drachten, ds. G.J.H. Vogel te
Dordrecht-Zuid

Aangenomen
naar Meerkerk, ds. A.J.T. Ruis
te Rotterdam-Kralingen
Bedankt
voor Doetinchem, ds. D.
Dunsbergen te Enschede-Oost
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Zwolle, ds. M. Joosse te Ede
te Moerkapelle, ds. S. Maljaars
te Meliskerke

Vrĳdag 20 maart
InSalvation-Exodus Tour, 19.30
uur, Almelo, Pinkstergemeente
de Banier, Hofkampstraat 169,
€ 3,50, info/tickets:
eventsforchrist.nl
Zaterdag 21 maart
Matthäus Passion Assen
(geënsceneerde uitvoering), 19.30
uur, Assen, Jozefkerk, tickets
www.vanplan.nl, € 32,50
Zondag 22 maart
Veenkoloniaalse zangdienst, 19.00
uur, Klazienaveen-Noord,
Scholtenskanaal Oostzĳde 62,
gratis (collecte)
Zondag 22 maart
InSalvation-Exodus Tour,
19.30 uur, Urk, Volle
Evangeliegemeente De
Morgenster, Rotholm 20, € 3,50,
info/tickets: eventsforchrist.nl
Vrĳdag 27 maart
Matthäus-Passion Twentse
Christelĳke Oratorium Vereniging
(TCOV), 19.00 uur, Hengelo,
Stadhuishal, Burgemeester Van
der Dussenplein 1
Vrĳdag 27 maart
InSalvation-Exodus Tour, 19.30
uur, Assen, Baptistengemeente
de Ark, € 3,50, info/tickets:
eventsforchrist.nl
Zaterdag 4 april
‘Met Duo Calyptura het voorjaar
in’ Jos Maters (orgel en piano) en
Marlon Valk (saxofoon), 20.00
uur, Lemelerveld, WHZ-hal,
Grensweg 17, € 15, huetinkroyalmusic.nl
Zaterdag 18 april
Gebr. De Jong (orgel en
harmonium), 16.00 uur, Hasselt,
Ichthuskerk, Kastanjelaan 3
Donderdag 23 april
Timzingt, cabaretvoorstelling
‘Verloren vaders’, 20.00 uur,
Assen, De Nieuwe Kolk,
Weierstraat 1, € 24,50 info/
tickets: eventsforchrist.nl

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

Beeld van een leven

Zondag 8 maart
Bĳzondere kerkdienst met Christelĳk Mannenkoor Steenwĳk en
ds. Vĳko Top, 10.00 uur, Havelte,
Protestantse Kerk (St. Clemens
Kerk), Uffelterkerkweg 1

De Friese domineeszoon Gerhard Fockens was een bijzonder begaafd
man. Nog maar 26 jaar oud, was hij viermaal onderscheiden met een
gouden medaille voor de beantwoording van academische prijsvragen
over sterrenkundige onderwerpen. Hij werd al jong benoemd als observator bij de Utrechtse sterrenwacht. Een glansrijke carrière in de wereld
van de astronomie lag in het verschiet.

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

Dinsdag 10 maart
Workshop handletteren (jubileumactiviteit ‘De Akker’), 19.00 uur,
Vriezenveen, Krĳgerstraat 57,
€ 15

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

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

Dinsdag 10 maart
Leerhuis, 19.30 - 21.30 uur,
Deventer, Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, € 7

DOOR DR. JAN
DIRK WASSENA AR ,
HELLENDOORN

Maar enkele jaren
daarna ging het mis. Nadat hĳ in
een diepe geloofscrisis geraakt
was en tot bekering gekomen
was, nam zĳn levensloop een
tragische wending: psychisch en
lichamelĳk takelde hĳ af.
Biografie
Mart van Lieburg, emeritushoogleraar medische geschiedenis
schreef zĳn biografie: De hemelvorser. Gerhard Fockens (18101870)*, een vuistdik boek, dat
toch niet duur is. En: een waardevol boek, omdat het de betekenis
van een bekend aforisme onderstreept: ‘Hoe kostbaar is een
kwetsbaar mens’ (Okke Jager).
Gerhard was de zoon van ds.
Lucas Fockens, de ‘vader’ van ‘It

Fryske Réveil’ (dr. G.A. Wumkes),
predikant in Sneek.
Levensfasen
Nadat Van Lieburg in hoofdstuk 1
een aantal methodische kwesties
besproken heeft, behandelt hĳ de
verschillende fasen in het leven
van Gerhard Fockens: ‘Afkomst,
jeugd- en schooljaren’, ‘Student
aan de Utrechtse hogeschool’,
‘De studie in de letteren en sterrenkunde’, ‘Observator bĳ de
sterrenwacht’, ‘Kerkelĳke positie en religieuze ontwikkeling’,
‘Gestoorde geestvermogens’,
‘Verscholen bestaan in Friesland’
en ‘In het Huis van Barmhartigheid’ te Ermelo’.
‘geene vrees’
In dat huis overleed hĳ in de
vroege ochtend van 22 februari
1870. Ds. Herman Witteveen van
de zendingsgemeente te Ermelo,

waarvan het Huis van Barmhartigheid het sociale centrum was,
schreef in zĳn dagboek dat hĳ de
avond tevoren ‘onvoorbedacht’
nog een gesprek met hem had
gehad ‘over de dingen des Eeuwigen Levens, terwĳl hĳ mĳ zondagavond bĳ samenspreking op zĳn
kamer, zei geene vrees des doods
meer te hebben.’ De auteur sluit
af met een ‘Epiloog’, waarin hĳ
een evaluatie van het leven van
de hoofdpersoon van zĳn boek
biedt.
Beeld van (maatschappelĳk)
leven
De lezer krĳgt niet alleen zicht op
het leven van Gerhard Fockens,
dat door Van Lieburg bĳzonder
deskundig en respectvol beschreven wordt, hĳ krĳgt onderweg
ook een beeld van het gezinsleven
van een predikant in het eerste
kwart van de negentiende eeuw.
En van het studentenbestaan aan
de Utrechtse universiteit tussen
1824 en 1839. En van de sterrenkundige wereld van de jaren
dertig, waarin de verschĳning van
de komeet van Halley een internationaal hoogtepunt was. En van
de lokale kerkhistorische ontwik-

kelingen in Sneek in Utrecht, met
ds. Lucas Fockens en niemand
minder dan dr. Hermann Friedrich Kohlbrugge in de hoofdrol.
En van de krankzinnigenzorg in
Utrecht en Zutphen in de jaren
veertig. En van het maatschappelĳk leven in Sneek en omstreken
in de jaren van 1850 tot 1866.
En ten slotte van de zendingsgemeente met het Huis van Barmhartigheid te Ermelo.
Wie een biografie van meer dan
400 bladzĳden - het notenapparaat en de bĳlagen niet meegerekend - ter hand neemt, moet
enige moed hebben. Maar wie dat
opbrengt en De hemelvorser gaat
lezen, wordt rĳk beloond. Van
Lieburg heeft een prachtig boek
geschreven - alle lof!
Mart van Lieburg, De
hemelvorser. Gerhard
Fockens (1810-1870);
Uitgeverĳ Matrĳs,
Utrecht; 606 p.; gebonden, geïllustreerd;
ISBN 978 90 5345
550 0; € 29,95.

Woensdag 11 maart
Wĳkwandeling bĳ synagoge
Enschede, 12.00 - 13.15 uur,
Prinsestraat 14, € 4 (inclusief koffie/thee na afloop)

Woensdag 11 maart
Stilteviering (Taizé), Hengelo,
Thaborkerk, Gerrit Peuscherstraat, 19.15 uur

Donderdag 12 en donderdag
26 maart
Training PKN voor scriba’s, 19.30 21.30 uur, Assen, € 40, info: pkn.nl

Donderdag 12 maart
Workshop handletteren 19.00 uur,
Vriezenveen, Krĳgerstr. 57, € 15

Donderdag 12 maart
Cursus Ruimte voor de Geest met
ds. Jelle de Kok (deel 2), 20.00 uur,
Nieuw Weerdinge, PKN kerk,
Weerdingerkanaal ZZ 143, € 10,
aanmelden: predikant@pgnwr.info,
tel. 0591 - 527353, info: ewv.nl

Donderdag 12 maart
Lezing ‘Ontstaan en ontwikkeling
van de Ĳssel’, 20.00 uur, Ĳsselmuiden, De Zaaier, Dorpsstraat
38, m.m.v. Jan van Meerten, gratis, info/aanmelden: logos.nl/evenementen

Donderdag 12 maart
Seminar: Zegen door Israël, ds.
Oscar Lohuis, Lelystad, Max het
Musje, Groene Velden 83, 20.00
uur, info: cvi.nl

Donderdag 12 maart
Thema-avond: Wat kan de NPV
voor u betekenen? Wierden,
gebouw Hebron, Burg. J.C. van
den Bergplein 3, 20.00, gratis
toegang, info: NPV, afd. WierdenEnter-Almelo, voormors19@
gmail.com of 06-40338931
Informatie voor de muziekagenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlĳkzondagsblad.nl
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Brazilianen
Het gebouw trekt veel toeristen
uit binnen- en buitenland, uit
Europa en ver daarbuiten. “Toen
we hier pas woonden, lieten we
de mensen altĳd binnen. Maar
op een gegeven moment was dat
niet meer te doen. Binnen kĳken
kan alleen nog na afspraak. Er
zĳn natuurlĳk wel uitzonderingen. Vorig jaar stond ik in mĳn
tuintje te werken toen opeens
een paar Brazilianen voor mĳn
neus stonden. Ze vroegen: ‘Is
this the church of Thomas a
Kempis?’ Zulke bezoekers stuur
je natuurlĳk niet weg met de
mededeling dat ze morgen maar
terug moeten komen. Laatst
kwam er nog een bejaarde Japanner langs, die interesse had in
Erasmus.”
Van de gelegenheid de kerk te
bezichtigen, maken veel groepen gebruik zoals verenigingen
of families die er een uitje van
maken. Ook is Windesheim een
geliefde trouwlocatie. Verweĳ:
“Veel mensen kennen de naam
Windesheim alleen van de gelĳknamige Hogeschool in Zwolle.
Dat die naam is afgeleid van het
voormalige klooster weten velen
niet.”
Sinterklaas
Toen Zwolle, Deventer en Kampen overgingen op de Reformatie, werd in Windesheim de eerste protestante kerk gevestigd.
Dat was in 1632. Over twaalf
jaar hoopt de protestantse

Moderne Devotie
De Moderne Devotie was een spirituele hervormingsbeweging beweging binnen de middeleeuwse
katholieke kerk die opkwam aan het eind van de 14e eeuw uit protest tegen misstanden onder de
geestelĳkheid en in de kerk. De initiatiefnemers waren geestelĳken en leken. Ze leefden in gemeenschap van tafel en goederen zonder een formele kloostergelofte af te leggen. Grondlegger van de
Moderne Devotie was Geert Grote. Hĳ werd in 1340 in Deventer geboren in een rĳke handelsfamilie, maar koos voor een religieus leven. In zĳn woonplaats stichtte hĳ de woongemeenschappen
van Zusters en Broeders des Gemeenen Levens. Zĳ legden zich toe op verbetering van de leefomstandigheden van het volk en de zorg voor de studerende jeugd. Scholieren konden bĳvoorbeeld de
kost verdienen met de productie van boeken, ook in de volkstaal. Dat gebeurde volgens koster en
amateur-historicus Verweĳ door ze over te schrĳven. De boekdrukkunst bestond nog niet.
Invloed
Geert Grote bepleitte een individueel gebedsleven en was ervan overtuigd dat ieder mens zelf verantwoordelĳk was voor zĳn zielenheil. Om tot God te naderen was de bemiddeling van een geestelĳke niet strikt noodzakelĳk. Deze opvattingen leverden al snel een gespannen verhouding op met
de kerk. De bisschop van Utrecht vaardigde voor de diakens van de gemeenschappen dan ook een
preekverbod uit. De Moderne Devotie wordt wel gezien als een wegbereider voor de Reformatie. De invloed van de beweging spreidde zich uit over geheel Noordwest Europa. Na de dood van
Grote vervulde zĳn volgeling Florens Radewĳns diens wens door een klooster te stichten in Windesheim. Het werd ingewĳd door de bisschop van Utrecht op 17 oktober 1387 en kwam tot grote
bloei. In Zwolle kwam een tweede gemeenschap op de Agnietenberg. In Diepenveen volgde in 1400
het vrouwenklooster. De Moderne Devotie beïnvloedde veel mensen zoals Thomas a Kempis (1380
- 1472) en later ook Desiderius Erasmus en Jeroen Bosch. Als dertienjarig jongetje vertrok Thomas a
Kempis naar de Latĳnse school in Deventer. Zĳn boek Imitatione Christi (De navolging van Christus)
had veel invloed onder katholieken en protestanten, die het in gecensureerde vorm lazen. Het werd
na de Bĳbel het meest verspreide boek ter wereld.

gemeente Windesheim het vierhonderdjarig bestaan te vieren.
De gemeente telt ruim vierhonderd leden uit Windesheim en
omgeving. De huidige gemeente,
met als predikant ds. Van Wĳk,
staat middenin de samenleving.
Ook de 400 dorpsbewoners
voelen zich verbonden met de
kerk en haar bĳzondere geschiedenis. “Sinterklaas hield afge-

lopen jaar intocht vanuit de
kerk. De Historische Vereniging
Windesheim ziet de kerk als
geschiedkundig hoogtepunt in
het dorp. En af en toe komen
leerlingen van de Floris Radewĳns School op bezoek”, aldus
Verweĳ.
Heeft Verweĳ zelf iets met de
Moderne Devotie? “De vernieu-

wing die de kerk toen nodig
had, hebben we nu ook nodig.
Dat spreekt me erg aan. We
houden de herinnering aan de
Moderne Devotie binnen onze
kerk dan ook levend. In onze
gebedskring beginnen we altĳd
met een strofe uit de Imitatione
Christi, het boek van Thomas a
Kempis.”

berichten Het Zondagsblad
Blankenham
Protestantse Gemeente
Blankenham
Kerkbuurt 9
8373 EG Blankenham
Scriba: mevr. C.A. Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG Blankenham
0527-202584
ariaderuiter@gmail.com
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
www.facebook.com/
pknkuinreblankenh

Kerkdienst
Zondag 8 maart wordt in Blankenham geen dienst gehouden.
Pastorale hulp: Als u die nodig
hebt, geeft u dat dan door aan
een van de ouderlingen.
Zieken, eenzamen en allen die
pĳn en verdriet hebben wensen
we Gods troost en nabĳheid toe.
De Veertigdagentĳd is begonnen op woensdag 26 februari.
Als gemeenteleden hebben we
het 40-dagentĳd-boekje in de
bus gekregen met t/m Pasen
voor elke dag een lezing. Het is
samengesteld door enkele mensen uit Kuinre die er een mooi
geheel van hebben gemaakt. 1
maart was de Eerste zondag van
de 40-dagentĳd en in de kerk
was weer een smaakvolle liturgische tafel te zien, gemaakt door
mw. R. Donker-van Vulpen. Het
thema voor deze 40-dagentĳd is
“Sta op”. Het is een aansporing,
een oproep die we ook veelvuldig in de Bĳbel tegenkomen.
Soms als een aansporing van
God naar mensen; op andere
plekken als een roep van mensen onder elkaar en soms een
roep van mensen naar God. Zo
roept David in Psalm 44 naar
God uit: “Sta op, kom ons te
hulp, verlos ons, omwille van uw
trouw.” In het Oude Testament
is de Hebreeuwse stam voor het
woord opstaan “kam”. Dit kennen we uit het verhaal in Lucas
8 waar Jezus zegt: “Talita koem”
(meisje, sta op.) Die woordstam
betekent meer dan alleen de letterlĳke beweging van het opstaan,
dat komt terug in verschillende
bĳbelteksten. Sommige teksten
zĳn een aansporing voor iemand
die de hoop verloren heeft en
niet meer weet hoe verder te
gaan. De boodschap van de Heer
is: “Je ziet nu misschien geen
toekomst maar die is er wel.”
“Sta op”, klinkt als een gereed
maken: er staat iets te gebeuren.
Sta op, zorg dar je voorbereid
bent op wat komen gaat. Het is
de oproep om verantwoordelĳkheid te nemen in bepaalde situaties. Ergens voor staan (of tégen
opstaan), je stem laten klinken.
Als een profeet. Uit: Veertigdagentĳdmagazine, Kerk in Actie
Biddag voor gewas en arbeid
– Uit: Weet wat je viert
Zonder eten kan men niet leven.
Daarom is het belangrĳk dat
er elk jaar weer genoeg graan,
groente en fruit is. Christenen
geloven dat er niets op het land
kan groeien als God daar niet
voor zorgt. In de lente bidden
mensen daarom in veel kerken
om de zegen van God over het
werk. Dat gebeurt meestal op
de tweede woensdag in maart.
Vroeger moesten veel mensen
hun eigen voedsel verbouwen en

hoopten ze dus dat al het werk
op het veld niet voor niets zou
zĳn. Omdat tegenwoordig de
meesten op een kantoor of in een
fabriek werken wordt niet meer
alleen voor het gewas gebeden,
maar ook voor werkzaamheden
op elk ander gebied. Ze hopen
dat God hun werk zegent, zodat
hun arbeid nuttig is voor henzelf,
voor andere mensen en voor de
wereld. Op sommige plaatsen
in Nederland is Biddag een vrĳe
dag en gaat men ’s ochtends naar
de kerk. Maar in het algemeen is
het een gewone werkdag met ’s
avonds een speciale kerkdienst.
Info Protestantse kerken Het doopvont
Het doopvont is het best bewaarde stuk kerkmeubilair van vóór de
Reformatie. In het oosten en zuiden van ons land vinden we veel
stenen vonten die zĳn gebeeldhouwd in natuurlĳke steen. Vaak
zĳn de kuipen versierd met plantaardige motieven, zoals palmbladeren en wĳnranken, met mensenkopjes of dierfiguurtjes. Een
groep doopvonten uit de zestiende eeuw werd gegoten in messing
of geelkoper. Voorbeelden daarvan vinden we in de Walburgkerk
in Zutphen en de Grote Kerk van
Breda. Na de Reformatie werden
de stenen doopvonten vervangen
door eenvoudige koperen schalen. De doopschaal kreeg een
centrale plaats in de kerkruimte,
zodat de hele gemeenschap het
dopen kon meebeleven. Meestal
werd de schaal bevestigd aan de
trap naar de preekstoel of aan
het hek er omheen. Dit deel
van de kerk werd ook wel de
“dooptuin” genoemd, omgeven
door een “doophek” en soms –
vooral in het westen van ons land,
voorzien van een fraaie koperen
“doopboog” boven de toegang.
Sinds de jaren zestig is het stenen doopvont weer in opkomst.
De doop is een teken van het
verbond tussen God en mensen.
Staand bĳ het doopvont sprenkelt de predikant water over het
hoofd van het kind in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Deze handeling herinnert
aan Johannes de Doper die Jezus
zelf doopte in het water van de
Jordaan. In de eerste eeuwen van
het christendom moest de doop
in stromend water geschieden.
Nog tot laat in de Middeleeuwen
werden de dopelingen helemaal
ondergedompeld. Het doopvont
in Blankenham ziet er als volgt uit:
een gietĳzeren standaard, zwart,
wit en donkerrood geverfd, met
bovenop een blauwe bol, de
wereld uitbeeldend, daaromheen
een gouden band, symbool van
Gods trouw en halverwege aan
een ĳzeren drager een tinnen
doopschaal.
Het favoriete lied van Arenda Haasnoot – uit: De kerk
daar zit muziek in
Toen zĳ dit schreef was zĳ predikante van de Gereformeerde
Kerk van Geldermalsen. De liedbundel waarin het lied Maak mĳ
rein voor U staat, is samengesteld
door het Evangelisch Werkverband. Dat is een beweging binnen
de Protestantse Kerk in Nederland die ontstaan is vanuit een
verlangen naar geestelĳke vernieuwing in de kerk. Ook in het
lied hoor je de wens dat mensen
worden aangeraakt door Gods
Geest. Veel mensen erva-ren de
kerk als lauw en weinig inspire-
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rend voor het leven van alledag.
Ik merk dat de liederen van toewĳding, aanbidding en lofprĳzing
de mensen aanspreken. Het lied
koos ik vanwege de toegankelĳkheid: de taal is helder, dichtbĳ en
praktisch. Zowel de tekst als de
muziek spreken van de toewĳding
aan God. Er gebeurt ook iets in
het lied: God antwoordt! In de
eerste zin ben je klein, je vraagt
God om hulp. In het refrein geeft
God antwoord. Je kunt het zien
als een krachtdoorbraak van de
Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Daar kunnen mensen wat
mee, alle dagen van de week.
Lied 314 uit de Evangelische Liedbundel: Maak mĳ rein voor U als
gelouterd goud en zuiver zilver.
Refrein: Dwars door het vuur
maakt U mĳ rein en puur.
Citaat: Bidden verandert de
wereld niet, maar bidden verandert
de mens en de mens verandert de
wereld. Van Albert Einstein,
Amerikaans geleerde op natuurkundig en wiskundig gebied, van
Duitse afkomst, 1879-1955.
Namens de kerkenraad van de
Protestantse gemeente Blankenham,
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba
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Protestantse Gemeente Blokzĳl
Scriba: Karin Rozendal
tel. 06 - 23327236, pgb4@xs4all.nl
Kopĳ wordt verzameld en verstuurd
door:
dhr. Henk van Dalen
tel. 0527 291285
hvandalen03@hetnet.nl

Zondag 08 mrt. 2e zondag van
de 40-dagentĳd.
10.00u ds J.C.Sent (Emmeloord).
De Wielewaal Scheerwolde.
Organist: Jaco Floor. Collecte: 1e
steun pioniersplek te Jorwerd, 2e
eigen kerk, 3e missionair werk*
Gewoonlĳk is er weer koffiedrinken en kunnen we elkaar
ontmoeten. Iedereen is welkom.
Kom gerust!
Woensdag 11 mrt. Biddag.
19.30u ds R.Vissinga (Kampen),
De wielewaal Scheerwolde,
m.m.v. de bazuin. Collecte: 1e diaconie, 2e eigen kerk, 3e plaatselĳk
pastoraat.
Pastoraat
Onze predikant ds Jelle Vonk, De
Kegge 2 Blokzĳl, is thuis en met
zĳn allen hopen we oprecht, dat
het weer beter mag gaan!
Dhr Ab Steenbergen, Breestraat
1 Blokzĳl, is thuisgekomen. Hĳ
heeft nog een lange weg te gaan.
Een voorspoedig herstel toegewenst!
Mw Hennie Kruimer, Barend
Loosweg 21 Blokzĳl, heeft te
horen gekregen, dat de tumor tot
op de helft geslonken was. Dit is
verheugend nieuws! Toch zal het
alles nog veel geduld vragen. Heel
veel sterkte en goede moed toegewenst!
Mw Antje Hoolsema,
G.Luchensestraat 6 Scheerwolde,
is weer thuisgekomen uit Zonnekamp gelukkig. Van harte wensen
we haar een verder herstel toe!
Fam. Jaap en Jannie Doeven
wonen nu aan de Munt 328
8325LJ Nw Clarenberg Vollenhove. Alle goeds toegewenst ook
daar!
We leven ook mee met hen, die

hier nu niet genoemd zĳn en die
ook te maken hebben met verdriet of zorgen van ziekte, van
behandeling of herstellende zĳn
van medische ingrepen. Jullie allen
heel veel kracht en zegen toegewenst!
Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
lied 415: 1
Verjaardag en jubilea
Voor allen die jarig zĳn geweest
of worden de komende week of
zĳ die een jubileum te vieren hebben: van harte gefeliciteerd!
Bericht van dominee Jelle
Vonk
Beste mensen, Allereerst dit: Het
gaat goed met mĳ. Alle onderzoeken hebben (gelukkig) niets verontrustends opgeleverd. Daarom
en in overleg met de huisarts en
de kerkenraad heb ik groen licht
gekregen om enkele werkzaamheden weer op te pakken. De
komende veertien dagen zal ik
twee dagdelen (dinsdag en woensdagmorgen) aan het werk gaan en
uitsluitend pastorale bezoeken
brengen aan de mensen die alle
lange tĳd te maken hebben met
opnames en behandelingen in
het ziekenhuis, dan wel langdurig
door ziekte aan huis gebonden
zĳn. De andere activiteiten moet
ik nog even laten voor wat ze
zĳn. Indien nodig, worden jullie
verzocht contact op te nemen
met de wĳkouderling. Tevens wil
ik iedereen bedanken voor welke
vorm van medeleven dan ook.
Dat doet mĳ heel erg goed!
Ds Jelle Vonk
Wat gebeurde er de afgelopen week van vóór zondag
01 maart?
Kerkdiensten. Zondag 01 maart
was er dienst in de Grote Kerk
en het begin van de 40-dagentĳd.
Pastoraat en diakonaat: Er was
op velerlei manier aandacht voor
elkaar: bloemen, een kaartje,
telefoontje, appje, een praatje op
de hoek en bezoek.
Woensdag 26 febr. 18.00u deadline kopĳ voor onderweg-maart
Donderdag 27 febr. 19.30u redactieoverleg Onderweg-mrt.
Start KinderKerk 40 dagentĳd project ‘een teken van
leven’.
Zondag 1 maart is de 40 dagentĳd
begonnen. Een periode waarin we
uitkĳken naar Pasen! We zĳn zondag 1 maart begonnen met het
verhaal van Mozes bĳ de brandende braamstruik. Daar geeft God
een teken van leven aan Mozes en
zĳn volk. Tĳdens het project volgen we de verhalen van Mozes die
zĳn volk klaarmaakt om op weg
te gaan naar een nieuw begin.
De kinderen starten elke zondag in de kerk. Daar krĳgen we
bezoek van Mozes. Hĳ vertelt
ons wat hĳ deze week gaat doen.
Mozes neemt elke week een
voorwerp mee. Daarna zingen we
het projectlied en gaan we naar
de KinderKerk ruimte.
Tĳdens de KinderKerk lezen we
het verhaal van Mozes en gaan we
aan de gang met de project verwerking. Dit is een werkje waar
we elke week aan werken en
dat we met Pasen mee naar huis
mogen nemen. Wat het is houden
we nog even geheim. Het belooft
heel leuk te worden.
Op zondag 5 april is het Palmpasen. Dan gaan we met de kinderen de Palmpaasstok maken en
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houden we de Palmpaasoptocht
door de kerk. De week erna is
het Pasen, ook dit is een gezinsdienst waarbĳ het project wordt
afgesloten. Dan zullen we ook
weer de Paasgroeten met elkaar
gaan rondbrengen, een mooi
gebaar van hoe we elkaar een
teken van leven kunnen geven.
Kom je ook? Je bent van harte
welkom! Groeten leiding KinderKerk Patrisja, Tine, Gerard,
Marieke en Ruth
Bezoekdienst, jarig op 27
februari dhr J. Menger, 85 jaar,
Boffersweidje 26 en op 01 maart
mw E. Posthumus-Jansma, 87 jaar,
Boffersweidje 7. Beiden te Blokzĳl.
Op 01 maart dhr A. Groen, 81
jaar, Wetering Oost 48, op 02
maart mw G. Kuipers-Huisman,
80 jaar, Boffersweidje 15, op 7
maart mw T. Klein Teeselink-van
der Zwaag, 87 jaar, Noorderkade
24, op 9 maart mw J van VeenLok, 82 jaar, Veldhuisweg 2. Allen
te Blokzĳl. Op 11 maart mw A. J.
Muis-Hazenberg, 75 jaar, Wetering Oost 20 Wetering. Op 12
maart dhr W.H.J van der Veer,
84 jaar, Boffersweidje 20 Blokzĳl.
En op 15 maart mw T. Lok-van
Beek, 75 jaar Wetering Oost 42
Wetering. Op 16 maart mw J.
Bakker-Wildeboer, 80 jaar, Rietvink 2 en op 17 maart dhr J. B. de
Jonge, 79 jaar, Pr.Willem Alexanderstr 6 en op18 maart mw M de
Graaf-Meĳer, 86 jaar, Marknesserweg 7 en op 21 maart dhr W.
Lok, 77 jaar, Veldhuisweg 5,op 29
maart mw H. Miggels-Wildeboer,
87 jaar, Beatrixstraat15. Allen te
Blokzĳl.
U, allen van harte gefeliciteerd en
een fijne verjaardag gewenst.
Voor de bezoekdienst is een gift
ontvangen van vĳf euro. Hiervoor
heel hartelĳk dank. Namens de
Bezoekdienst Marie Dĳkman-van
der Sluis.
Facebook
Wordt vriend op facebook van de
kerk Blokzĳl- Scheerwolde en we
delen met u en jou de bĳzondere
activiteiten, die er zĳn in en om
de kerk!
Kopĳ eerstvolgende nummer
voor het nummer dat vrĳdags uitkomt: kopĳ tot uiterlĳk zaterdagmiddag 12.00 uur naar Henk van
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

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

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 8 maart gaat in
onze kerk in de gezamenlĳke
dienst met de Doopsgezinde
gemeente ds. G. van Hiele voor.
De organist is de heer A. Nĳmeĳer en mevrouw M.Kruider is
de dienstdoende ouderling. De
bestemming van de uitgangscollecte zal bĳ de afkondiging in de
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Wijkwandeling bij
synagoge Enschede
Al sinds 1928 is de Enschede
synagoge, naar ontwerp van Karel
de Bazel, een architectonisch
sieraad voor Nederland. Onder
leiding van een gids kan men de
wandeling ‘Sporen van een Joods
verleden’ maken in de binnenstad
van Enschede. De route begint en
eindigt in de synagoge. De wandeling voert onder andere langs de
Matzefabriek Hollandia, de beeldengroep van Mari Andriessen in
het Volkspark, de twee stadsvilla’s
aan de Tromplaan en de vele
stadsvilla’s van Joodse fabrikanten. De gids vertelt ook over de
algemene geschiedenis van de
wĳk, zoals de het verhaal van de
Enschedesche tram.
Woensdag 11 maart, 12.00 - 13.15 uur, Enschede,
Synagoge, Prinsestraat 14, € 4 (inclusief koffie/thee
na afloop)

Congres en boek
Lente in de kerk
De Rotterdamse dominee René
van Loon verlangt, net als zovelen in deze tĳd van het jaar, naar
de lente. En dan niet alleen de
lente buiten in de natuur, maar
ook in de kerk. Want, er lĳkt kou
in veel kerken doorgedrongen te
zĳn. Te vaak wordt er gesomberd
over lege kerkbanken, afnemende
interesse in het geloof etc. Volgens Van Loon is dit niet het hele
verhaal. Hĳ zocht de afgelopen
jaren de lente op in kerken. Hĳ
zag bloesems in oude gevestigde
kerken, bloei in internationale
gemeenschappen en nieuwe kerkplanten groeien. Hĳ schreef er
een boek over. En binnenkort kan
iedereen die het interessant lĳkt
deelnemen aan een dagsymposium met sprekers en maar liefst
18 workshops. Een greep uit de
mensen die meewerken aan deze
dag: Petra de Jong-Heins, René
van Loon, Marleen Stelling, Stefan Paas, Samuel Lee, Paul Visser,
Niels de Jong, Jurjen ten Brinke.
Muzikale medewerking: The
Psalm Project. Info en aanmelden:
www.lenteindekerk.nl
Zaterdag 21 maart, 9.15 - 17.30 uur, Lelystad, Congrescentrum De Pĳler, € 29,50

dienst bekend worden gemaakt.
Na de dienst is er koffie, thee
of limonade in het Protestants
Centrum. Tĳdens de dienst zal er
oppas aanwezig zĳn voor de kleintjes. Kerkvervoer: Hans Spitzen,
tel. 360322.
In memoriam
Op 8 februari is Grietje Stevens-Nĳenhuis overleden op
de leeftĳd van 84 jaar. De begrafenis vond plaats op 13 februari
2020, na een afscheidsdienst in
de kerk. We lazen daarbĳ Johannes 6:29, haar belĳdenistekst. Een
tweede tekst die ze zelf uitzocht,
was “Mĳn genade is u genoeg”
(uit 2 Kor. 12). Aan zulke teksten
hield Griet zich vast. Ze was een
gelovige vrouw, moeder van 6
zoons en een dochter, en (over)
grootmoeder. Haar oprechte
aandacht en zorg zullen haar
kinderen en kleinkinderen voor
altĳd in herinnering houden. Een
leven rĳk aan geloof en inzet voor
andere mensen. Ze zette zich niet
alleen voor haar familie in, maar
ook voor de kerk, als koster, en
voor de vrouwenvereniging, als
penningmeester. Griet kwam uit
een gereformeerd gezin, ze ging in
Steenwĳkerwold met haar ouders
naar de kerk. Later ging ze met
haar man in Giethoorn wonen en
leerde hier ds. Ket kennen, die
een diepe indruk op haar maakte.
Ze ging hier naar de kerk en deed
na een aantal jaren belĳdenis.
Ook besloten ze om hun kinderen te laten dopen, dat waren er
op dat moment vĳf. Tieme Koob,
haar man, werd later diaken en
kerkvoogd. En nog weer later
werden ze koster, meer dan 40
jaar lang. Heel bĳzonder vond ze
dat, om op zondagochtend de
dienst voor te bereiden en de
klok te luiden. Ze voelde zich dan
dicht bĳ God, als een schaap dat
thuiskomt bĳ de goede Herder.
Ook het voorbereiden van de
avondmaalstafel vond ze heel bĳzonder, iets heiligs waar zĳ haar
bescheiden bĳdrage aan kon leveren. Haar leven kende ook dieptepunten, zoals het plotselinge
overlĳden van haar zoon Joop.
In tĳden van verdriet was haar
familie heel belangrĳk voor haar
en ook het delen van geloofsvertrouwen met anderen. We wensen de familie veel sterkte toe bĳ
het verwerken van dit verlies. Ds.
W.L. de Jong
In memoriam
Op 9 februari is overleden Tineke Spitzen-Boes, Beulakerweg
117, op de leeftĳd van 57 jaar. Ze
heeft dapper gevochten. En je
zou kunnen zeggen: uiteindelĳk
verloren… Maar zelf gaf ze aan: Ik
zal toch ook winnen. Maar eerst
was er strĳd. Het laatste half jaar
vulde zich met ziekenhuisbezoeken, maar ook met dingen die ze
nog graag wilde doen. Waaronder een fijne week samen met
het gezin in Zeeland. De laatste
weken ging het erg snel achteruit. Eten en drinken wilde niet
meer. Tineke was er klaar voor
en kreeg vrede. Tineke groeide
op in Heetveld. Ze was het vierde
en jongste kind in het harmonieuze gezin Boes. Na de MAVO
volgde ze een naai-opleiding. In
1990 ontmoette ze Hans met
wie ze een jaar later trouwde. In
Wolvega zĳn Vincent en Mathilde
geboren. Toen is ze ook voor
zichzelf begonnen en maakte

ze kleding op maat. Ze volgde
haar droom en opende later in
Giethoorn haar eigen bruidsatelier: BY BOES. In 1999 werd
het jonge gezin opgeschrikt door
het bericht borstkanker. Daarna
volgde een periode waarin Tineke
mooie dingen heeft kunnen doen
met haar gezin. Samen op atletiek. Tineke zong graag bĳ de
musicalgroep Giethoorn. Met
Hans heeft ze de afgelopen jaren
nog een aantal mooie reizen
gemaakt. Ook hield ze van schilderen. In 2013 is de borstkanker
weer terug gekomen en drie
jaar later bleek het ongeneeslĳk.
Tineke wilde graag leven en ze
ging ervoor om samen met Hans
en de kinderen verder te kunnen.
Ook besefte ze dat het misschien
anders zou kunnen lopen. Half
december moest Tineke stoppen
met de kuren. Het ging niet meer.
Ze keek dankbaar terug op haar
leven samen met Hans. Dankbaar
ook dat ze Vincent en Mathilde
nog heeft mogen zien opgroeien.
Tĳdens de afscheidsdienst hebben we stilgestaan bĳ de tekst van
Jesaja 43:1-3. Deze tekst was het
laatste half jaar belangrĳk geworden voor Tineke. Ze merkte dat
God haar droeg, hoe moeilĳk de
omstandigheden ook waren. Deze
belofte gaf haar moed om door te
gaan. ‘Als je door het diepe water
heen moet, dan ben Ik bĳ je. Als
je door het vuur heen moet, dan
zal je niet verbranden. Ik zal er
zĳn. Als je door de moeiten van
het leven wordt overweldigd, dan
zal Ik er zĳn.’ Bĳ die God zĳn we
veilig zelfs door de dood heen.
Want God heeft ons gemaakt
en gewild en Hĳ heeft ons het
leven gegeven. ‘Hĳ heeft je bĳ je
naam geroepen. Je bent van Hem.
’Tineke wist zich Zĳn kostbare
eigendom. En Hĳ was het die
haar droeg. Net zoals op haar
schilderĳ met de voetstappen in
het zand. En dat pad loopt door
voorbĳ de horizon.. En dan klinkt
er een lied, een overwinningslied.
In Hem, Jezus, zĳn wĳ meer dan
overwinnaars, door Hem die ons
heeft liefgehad. Wĳ wensen Hans,
Vincent & Gemma, Mathilde &
Danny en verdere familie sterkte
en Gods nabĳheid toe, nu ze haar
moeten missen.
Marjan ter Beek
Biddag voor Gewas en
Arbeid
De Biddag voor Gewas en Arbeid
wordt iedere tweede woensdag
van maart gehouden. In 2020 is
dat op woensdag 11 maart. Protestanten komen ‘s morgens en
‘s avonds bĳ elkaar en bidden tot
God voor het welslagen van de
oogst en het werk. Ook zĳn er
veel kerkgemeenten, zoals onder
andere die van ons, die de zondag
erna een speciale gebedsdienst
houden. Het volgende, toepasselĳke gedicht is van Ina van der
Welle, Ichtus Emmermeer.
Biddag voor ons leven
Wĳ komen Heer tot U en vragen
om uw zegen,
voor arbeid die ik doe, wilt U de
krachten geven.
Wĳ komen Heer tot U en vragen
om uw zegen,
voor alles wat ik zaai, wilt U de
groeikracht geven.
Wĳ komen Heer tot U en vragen
om uw zegen,
voor alles wat ik maai, wilt U de
rĳpheid geven.
Wĳ komen Heer tot U en vragen

om uw zegen,
voor woorden die ik spreek, wilt U
open harten geven.
Wĳ komen Heer tot U en vragen
om uw zegen,
voor liefde die ik geef aan al die
zonder leven.
Wĳ komen Heer tot U en vragen
om uw zegen,
dat ‘k vruchtbaar in uw dienst tot
eer van U mag leven”.
Voor u allen een goede week
gewenst. Met een hartelĳke
groet,
Petra van Wieringen.

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

Kerkdiensten in Kuinre 2020.
Met ingang van 1 januari 2020 is
er in Kuinre elke week dienst om
10.00 uur. U bent van harte welkom.
De bloemen uit de dienst van 1
maart zĳn naar mevr. A. Woudsma gegaan.
Zondag 8 maart is de tweede
zondag van de 40 dagentĳd. Ds.
D.J. Lagerweĳ uit Zwolle zal in
deze dienst voorgaan. Zondag
15 maart is de derde zondag van
de 40 dagentĳd. In deze dienst zal
mevr. L. Brugmans uit Nunspeet
voorgaan.
Zondag 22 maart is de vierde
zondag van de 40 dagentĳd. Mevr.
B. Groen uit Giethoorn zal in
deze dienst voorgaan.
Voor mĳ.
Bespuwd, bespot, geslagen
En U, U hield Uw mond
U deed mĳn zonden dragen
Bezweet, bebloed, gewond
Met touwen vastgebonden
Gespĳkerd aan het hout
U deed dit voor mĳn zonden
Mĳn schuld, mĳn pĳn, mĳn fout
Mĳn lieve Heer, mĳn Koning
Voorbĳ is nu Uw strĳd
De hemel is Uw woning
U leeft in eeuwigheid
Dank Jezus , voor Uw lĳden
Eens komt er dat moment
Dat ieder zal belĳden
Dat U de Christus bent
Thea den Hoedt.
Biddag voor gewas en arbeid in
Kuinre. Met ingang van dit jaar
zĳn er geen diensten meer op de
woensdagen van Bid- en Dankdag.
In de zondagse eredienst daaropvolgend hopen we hierbĳ stil te
staan.
Als kerkenraad willen wĳ u vragen
als er ziekte is of behoefte aan
een gesprek contact op te nemen
met de scriba of de ouderling. Wĳ
zĳn graag op de hoogte.
Met een vriendelĳke groet, Protestantse Gemeente Kuinre.

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

Zondag 8 maart. Bevestiging
Ambtsdrager. Aanvang: 09.30
uur. Voorganger: ds. E. van Veen.
Organist: Harold Kooĳ. Ophaaldienst: dhr. H. Linthorst. Bloemendienst: fam. G. Dolstra.
Deurcollecte: Missionair Werk.
Tweede zondag in de Veertigdagentĳd
Lezingen: Exodus 24:12-18 en
Mattheüs 17;1-9. Jezus zoekt
met Petrus en de broers Jakobus en Johannes naar een hoge
berg waar zĳ alleen kunnen zĳn.
Daar verandert de gedaante van
Jezus: ‘zĳn gezicht straalt als de
zon en zĳn kleren worden wit als
het licht.’ In Bĳbelverhalen vindt
een ontmoeting tussen God en
mens vaak op een berg plaats. Je
komt niet zomaar op een top, dat
vereist inspanning. Maar op de
top heb je zicht, uitzicht, ruimte,
stilte. De bergtop verwĳst naar
de ontmoeting tussen hemel en
aarde, tussen God en mensen.
Jezus wordt bevestigd als staande
in het licht van God en dat wordt
door de drie leerlingen ervaren
als stralend, wit licht. De leerlingen willen dit licht vasthouden
door drie tenten te bouwen,
maar het licht is niet aan tĳd en
plaats gebonden, het is overal.
Er zĳn dagen vol wind
er zĳn dagen vol geweld
er zĳn dagen vol tranen
maar daarna
bestaan er dagen vol liefde
die ons de moed geven
om door te gaan
alle dagen van ons leven.
In deze dienst zal de heer Harry
ten Wolde bevestigd worden in
het ambt van diaken. Wĳ wensen
Harry ten Wolde veel succes en
zegen in zĳn ambt
Uitgangscollecte: 40dagentĳdcollecte
Voor mensen die (bĳna) nooit in
de kerk komen is het vaak lastig
om zomaar een kerkdienst bĳ te
wonen. En hoe kunnen we het
evangelie uitdragen wanneer we
geen contact hebben met deze
mensen? Met pionieren zetten
kerken een stap naar buiten. Niet
de mensen naar de kerk laten
komen, maar als kerk naar de
mensen toe gaan.
Pioniers zoeken naar nieuwe
vormen van kerkzĳn die passen
bĳ de context en de mensen die
ze ontmoeten buiten de kerk.
Zĳ vormen een nieuwe christelĳke geloofsgemeenschap waarbĳ
de boodschap van het evangelie
niet losgelaten, maar wel op een
andere manier gedeeld wordt. De
Protestantse Kerk ondersteunt
startende pioniersplekken.
Inzameling Voedselbank
Deze zondag houdt de diaconie
weer een inzameling voor de
Voedselbank.
Veel spullen zĳn welkom, maar de
voedselbank vraagt met name om;
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-koffie pad’s
-ontbĳt crackers
-beschuit
-ontbĳtkoek
-groente in glazen pot
-fruit in glazen pot
-afwas middel
Zondagmorgen vóór de dienst
zĳn de diakenen aanwezig om uw
spullen in ontvangst te nemen.
Bent u deze zondag niet in de
kerk, dan kunt u vóór 8 maart
even bellen met één van de diakenen. We kunnen dan, in overleg, de spullen bĳ u ophalen. Een
financiële donatie is ook welkom.
Alvast hartelĳk dank voor uw
steun. Fam. Dolstra: tel. 589164,
email: gh.dolstra@gmail.com
Wereldgebedsdag 2020
Het thema is: Sta op en ga! Een
viering uit Zimbabwe. Op vrĳdag 6 maart om 19.30 uur in het
lokaal achter de kerk van Willemsoord, Steenwĳkerweg 159. U
bent van harte welkom.
Gemeenteavond
Wĳ nodigen u van harte uit voor
de gemeenteavond op maandag
9 maart a.s. vanaf 19.30 uur in
de kerk. Inloop is vanaf 19.10 uur
met koffie en ontmoeting.
Kerkrentmeester Bert Dedden
zal deze avond beginnen en ons
meenemen in de plannen voor
het opstellen van een kerkenvisie
in de gemeente Steenwĳkerland.
Een kerkenvisie is een strategische visie op de toekomst van
kerkgebouwen. Het opstellen van
een kerkenvisie gebeurt in dialoog
tussen de burgerlĳke gemeente,
kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. Men gaat met
elkaar in gesprek over de toekomst van álle kerkgebouwen
in hun gemeente. Monumentaal
en niet-monumentaal, nieuw en
oud. Rond 20.00 uur zal Ilsemary
Bruins ons meer vertellen over
de huidige stand van zaken van
de Voedselbank. Na de pauze zal
rond 21.00 uur Sjef Damhuis ons
verhalen vertellen uit de rĳke
geschiedenis van “de Voorzienigheid” in Steenwĳkerwold. Om
21.45 uur willen wĳ deze gemeenteavond afsluiten.
Giften
dhr. Klarenberg heeft €10 ontvangen voor de bloemen. Hartelĳk
bedankt voor deze gift.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van
afgelopen zondag zĳn met een
hartelĳke groet en een bemoediging gebracht bĳ mevr. M. KuiperWicherson aan de Tukseweg.
Wĳ leven mee
Als u iets te melden heeft of door
te geven betreffende pastoraat,
neem dan gerust contact op met
één van de ouderlingen of met de
predikant. Het leven van mensen
is vaak een weg van op en neer.
Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel zorg
nodig. Er zĳn ook mensen voor
wie de toekomst onzeker is of die
wachten op spannende behandelingen of nadere onderzoeken. En
dan zĳn er de mantelzorgers die
soms zwaar belast worden, maar
hun werk met veel liefde doen.
Alle zieken en hun verzorgers
sterkte toegewenst!
BĲZONDERE THEMADIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Omzien naar elkaar
Pastoraat in onze kerkgemeente
is in de eerste plaats het omzien
naar elkaar in het dagelĳkse leven.
Op basis van ons geloof zĳn we
met elkaar verbonden en geven
we zorg aan wie dat nodig heeft.
De pastorale zorg wordt door
de gemeente in het bĳzonder
toevertrouwd aan de predikant
en ouderlingen, wat wel moeilĳker wordt nu we nog maar twee
ouderlingen hebben. Daarnaast
zĳn er de bezoekers die contacten
met gemeenteleden onderhouden.
Indien u behoefte hebt aan pastoraal contact of een gesprek, kunt u
altĳd direct contact opnemen met
de predikant of ouderling.
Met vriendelĳke groeten,
ds. Eric van Veen

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

8 maart om 10:00 uur in de
Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. D. Wolters voor te
gaan. De organist is dhr. J.S.
Wuite. Collectes: ALEH (zorg
voor kinderen met een beperking), instandhouding van de
eredienst, onderhoudsfonds.
De autodienst wordt verzorgd
door dhr. J. Groothuis, telefoon
0613066128. Er wordt in Tilvoorde op de jongste kinderen van
onze gemeente gepast door: Pascal Mooiweer en Jetty Jongman.
Er is een kindernevendienst voor
de kinderen van groep 1,2 en 3,
dit wordt verzorgd door Tina van
Dĳk en Myrthe Heetebrĳ.
Er is een kindernevendienst voor
de kinderen van groep 4,5 en 6,
dit wordt verzorgd door Henrieke Mosterdĳk en Jellien Driesen.
8 maart om 14:30 uur in de
Kapel, in deze gezamenlĳke
dienst hoopt ds L Postma uit
Genemuiden voor te gaan.
De organist is dhr. J.P. van Eerde.
Collectes: ALEH (zorg vooor
kinderen met een beperking,
instandhouding van de eredienst,
onderhoudsfonds. De autodienst
wordt verzorgd door dhr. J.,
Groothuis, telefoon 0613066128.
11 maart om 11:00 uur in
de Grote Kerk, in deze gezinsdienst, hoopt ds. H.J.H. Pap
voor te gaan. De organist is dhr.

A. Kroeze. Collectes: diaconie,
instandhouding van de eredienst.
11 maart om 19:30 uur in de
Mariakerk, in deze gezamenlĳke
dienst hoopt ds. D. Wolters voor
te gaan.
11 maart om 19:30 uur in de
Kapel, in deze dienst hoopt ds.
H.J.H. Pap voor te gaan. De organist is dhr. H. Bontkes.Collectes:
diaconie, instandhouding van de
eredienst, onderhoudsfonds.
Agenda
6 maart om 19:30 uur, Viering
Wereldgebedsdag, Nieuw Clarenberg.
7 maart om 09:00 uur, Stiltewandeling 40 dagentĳd, vanaf de
Burght.
8 maart om 16:00 uur, Gast aan
tafel 16.00 uur i.p.v. 17.00 uur,
Voorhof.
14 maart om 09:00 uur, Stilte
wandeling 40 dagen tĳd, vanaf de
Burght.
17 maart om 19:30 uur, Focus
gespreks- en bĳbelkring, Kapel.
18 maart om 10:00 uur, Bĳbelkring 60+, Tilvoorde.
18 maart om 19:15 uur, Vesper,
Grote Kerk.
18 maart om 20:30 uur, doopzitting voor doopdienst op 29
maart, Kapel.
20 maart om 19:00 uur, oefenen
Cantorĳ, Grote Kerk.
21 maart om 09:00 uur, Stilte
wandeling 40 dagen tĳd, Molen
Sint Jansklooster.
Bĳ de ochtenddienst van 8
maart
Jezus is onderweg naar Jeruzalem.
Hĳ zal daar moeten sterven aan
het kruis. Onderweg roept Hĳ
mensen op om Hem te volgen.
Maar dat gaat niet vanzelf… Zĳn
volgelingen moeten vreemde dingen leren: dat ze zichzelf moeten
verloochenen, dat ze als kinderen moet worden, dat het volgen
van Jezus zelfs belangrĳker is dan
het begraven van je eigen vader.
Vreemde uitspraken? Of krĳgen
deze betekenis in het licht van
een Koninkrĳk dat zich aan het
kruis openbaart? Komende zondag denken we hierover na, aan
de hand van Lukas 9 (vooral de
verzen 51-62).
Biddag in de Grote Kerk
Scholendienst
Op Biddag komen we om 11.00
uur samen met de scholen uit Sint
Jansklooster en Vollenhove voor
de biddag. Het theama is: Vraag
gerust.! Dit naar aanleiding van de
lezing uit het evangelie van Lukas.
Lukas 11:1-13. Van harte willen
we gemeenteleden die in de gelegenheid zĳn om deze dienst bĳ te
wonen uit te nodigen. Het is in
ieder geval een stimulans voor de
kinderen en leerkrachten. Daarmee laten we ook zien dat we
deze Scholendiensten als gemeente enorm waarderen.
Biddag in de Mariakerk
Tĳdens deze biddagdienst lezen
we Efeze 3. De brief aan de
gemeente van Efeze wordt deze
periode behandeld in het dagboekje voor de veertigdagentĳd
en in dit hoofdstuk lezen we een
prachtig gebed van Paulus. Hĳ zal
ons dus deze biddag leren bidden!
Bloemengroet
Er zĳn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van
de gemeente, bloemen gebracht
fam. Prins- Winter, Laurier 159, bĳ
dhr. Rook Kadoelen 43, en bĳ dhr.
Driezen, G.Schenckstraat 68.
Giften. Het College van Kerkrentmeesters ontving via bankrekening

nr. NL75RABO0301801886 € 60
voor de Kerk. Hartelĳk dank voor
deze gift.
Doopzitting. Voor de doopdienst van 29 maart is er doopzitting op woensdag 18 maart in de
Kapel. Beide ouders worden verwacht om 20.30 uur in de Kapel.
Geloofsopvoeding van kinderen van 0-12 jaar
Op woensdag 4 maart is er weer
een avond over geloofsopvoeding
van kinderen van 0-12 jaar. Deze
avond heeft als thema: de thuisliturgie (samen zingen, bidden en
lezen). Alle ouders zĳn van harte
welkom in de Voorhof van 20.0021.30 uur. Een kwartier van te
voren staat de koffie klaar.
Voorjaarsconcert Chr.
Gemengd koor “De Zeeklank”.
Op zaterdagavond 7 maart geeft
het Christelĳk gemengd koor
“De Zeeklank” o.l.v. Johan Bredewout een voorjaarsconcert in de
Mariakerk te Vollenhove. Aanvang
19.30 uur.
Het repertoire bestaat o.a. uit
door Johan Bredewout bewerkte
psalmen en opwekkingsliederen
en prachtige hymne uit de anglicaanse koormuziek. De koorzang
wordt afgewisseld met een aantal
muzikale intermezzo’s . Muzikale
medewerking wordt verleend
door Harm Hoeve op orgel, Jaap
Klootwĳk op slagwerk en Marjolein de Wit op fluit.
In de voorverkoop zĳn de kaarten
€ 10,00 en kaarten in de kerk zĳn
11,00,voor donateurs € 8,50 en
kinderen tot 12 jaar gratis. Voorverkoop kaarten zĳn verkrĳgbaar
bĳ De Echte groenteman Simon
Dragt, Voorpoort 2 in Vollenhove
of telefonisch bĳ Mieke Zandbergen (0527-243153).
Week van het Christelĳke
boek. Van 4 t/m 14 maart is de
week van het Christelĳke boek.
Stichting Ankerboeken geeft u bĳ
aankoop van een boek het actieboek cadeau. Het is een novelle
van schrĳver Arie Kok, “Brood en
stenen” genaamd. Een ingrĳpend
stukje levensgeschiedenis, de
moeite van het lezen waard. Arie
Kok was eerder hoofdredacteur
van EO-Visie en De Nieuwe Koer
What’s Up nieuws
Er komt weer een leuke activiteit
aan voor de Teens! Experiment
X. Activiteit What`s Up teens 27
maart 2020. Voor alle tieners uit
Vollenhove en St. Jansklooster
van 12 tot 18 jaar.
Vind de locaties.
Er zĳn bewĳzen gevonden dat
er zich in Sint Jansklooster een
geheim laboratorium bevindt.
Vooral de geheimzinnigheid rond
Experiment X baart de bewoners
grote zorgen. We weten inmiddels dat het laboratorium is verspreid over vier afdelingen op verschillende locaties. Jullie zĳn als
Super Speurders geselecteerd om
de geheimen achter dit laboratorium en Experiment X te ontrafelen. Jullie eerste taak is niet alleen
de exacte locatie van elke afdeling
te vinden, maar ook het wachtwoord om toegang tot de afdeling
te krĳgen.
Open de kisten.
Op elke afdeling vinden jullie een
kist. In elke kist zit een aanwĳzing
waarmee jullie kunnen oplossen
wie de grootste geleerde ooit
was en wat hĳ met experiment
X wil bewĳzen. Elke kist zit echter op slot. Jullie volgende taak is
Lees verder op pagina 14
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Liedboekmiddag
Veendam
In 2013 is het nieuwe Liedboek
voor de Kerken uitgekomen. Het
verschilt op diverse punten van
zĳn voorganger: twee keer zo dik
en daarnaast staan er praiseliederen en liederen voor jongeren in.
Het Liedboek beter leren kennen
kan tĳdens de liedboekmiddag in
Veendam. Twee organisten kiezen
en begeleiden de liederen bĳ het
thema: De lofzang van Maria. De
organisatie ligt in handen van de
Werkgroep Vorming en Toerusting in samenwerking met diverse
gemeenten uit Veendam en omgeving. Opgeven via:
liedboekdagen@pknveendam.nl

zaterdag 21 maart, 14.00 - 16.45 uur, Veendam,
Grote Kerk, J.G.Pinksterstraat 5, € 7,50, € 5, info:
Marjan Pierhagen, (0598) 613 308, € 5.

Praten over succes
In de gesprekkring 35-40+ spreken de deelnemers met elkaar
over het boek van filosoof Bas
Haring, getiteld ‘Voor een echt
succesvol leven.’ Wat is succes?
Waarom is ‘streven naar de top’
vaak zo belangrĳk voor mensen?
Het najagen van succes is ‘niet
meer dan lucht en najagen van de
wind,’ zegt Prediker. Daarnaast
is succes niet altĳd blĳvend en
ook niet altĳd
prettig. Jezus
wĳst ons een
weg zoals hĳ
in Mattheüs
5, de Bergrede vertelt.
Wie mee wil
doen aan deze
gespreksgroep kan
zich aanmelden bĳ Ingrid Schurer via
ingrid.schurer@home.nl
Donderdag 26 maart, 20.00 uur, Hengelo,
Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18

Zomermagazine
in Twente
Vorige week kwamen vertegenwoordigers van diverse kerken uit
Twente bĳ elkaar in Wierden om
te praten over het te verschĳnen
Zomermagazine ‘Zomer in
Twente’. Een
blad waarin
kerken gezamenlĳk de
toeristen in
hun regio welkom heten bĳ
hun (kerkelĳke) activiteiten
en in hun dorp of stad. Bĳdragen
aan dit initiatief? Dat kan door middel van een advertentie of een gift.
‘Zomer in Twente’ wordt op woensdag 14 mei
gepresenteerd in de gemeente Hellendoorn. Meer info?
Mail naar: geke@welkomindekerk.nl
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Programmamarkt
klooster Nieuw Sion
Klooster Nieuw Sion breidt haar
programma-aanbod steeds meer
uit. Wie graag wil weten wat dat
aanbod zoals inhoudt, kan binnenkort naar de programmamarkt in
de refter van het klooster. Zoveel
mogelĳk begeleiders van retraites,
festivals en andere programma’s
zĳn dan aanwezig. Daarnaast kan
men zich laten informeren over bĳvoorbeeld de koorvespers, rondleidingen, inspiratielezingen.
Zaterdag 14 maart, 14.00 - 16.00 uur, Diepenveen,
Nieuw Sion, Vulikerweg 6

Zingend naar de
Zondag in Staphorst
Binnenkort is het weer tĳd voor
‘Zingend naar de Zondag’. De
Martin Mans Formatie, bestaand
uit 19 mannen, begeleidt de
samenzang. Martin Mans is niet
alleen de koordirigent, maar verzorgt ook de muzikale begeleiding op orgel en piano. De korte
meditatie komt van kandidaat J.
Admiraal uit Rouveen. De deuren van de kerk gaan om 18.30
uur open, een half uur voor aanvang. Na afloop kunnen bezoekers elkaar ontmoeten onder
het genot van een kopje koffie of
thee. Meer info: www.zangavondstaphorst.nl en via Facebook:
zangavondstaphorst.
Zaterdag 14 maart, 19.00 uur, Staphorst, Kerkgebouw
De Bron, Churchilllaan 2, € 5 (tot 12 jaar gratis)

Leren over de
Matthäus-Passion
De Kunstkring ‘Zin in kunst’ organiseert een verdiepende lezing
over het meest bekende werk
van Johann Sebastian Bach: de
Matthäus-Passion. Spreker is Ben
Coelman, die onder andere werkt
bĳ de Nederlandse Reisopera.
Coelman is een begenadigd en
enthousiast spreker, die door zĳn
kennis van muziek en muziekgeschiedenis, veel mensen weet te
boeien. Tĳdens zĳn lezing maakt
hĳ gebruik van beeld en geluid;
wat voor veel afwisseling zal zorgen. Aanmelden:
kunstkring.zin.in.kunst@gmail.com
Woensdag 18 maart, 20.00 - 22.00 uur, Hengelo,
Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, € 5

Stiltetour Zwolle
De Stiltetour bestaat sinds 2011
is een concept van Mirjam van der
Vegt & Ronald Koops. Bezoekers
worden uitgenodigd om via onderwĳs, muziek en contemplatie de
rust te ervaren die alleen God kan
geven. De visser Simon Petrus,
bekend om zĳn grote hoogtes en
diepe dalen, staat centraal in het
programma. Leren om in vertrouwen te leven, zonder je temperament te verliezen, dat is het doel.
In de weken voorafgaand aan de
stiltetour is al een bĳbelrooster te
downloaden is.
Vrĳdag 27 maart, Zwolle, Koningskerk,
Landsheerstraat 5, 20.00 uur, € 17,50 inlichtingen /
tickets: truetickets.nl/stiltetour
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het openen van alle kisten. Om
een kist te openen hebben jullie
een sleutel of cĳfercode nodig.
De sleutel of code kunnen jullie
alleen vinden door het uitvoeren
van experimenten of opdrachten
en het oplossen van puzzels.
Elke afdeling heeft zĳn eigen doel.
De puzzels en opdrachten hebben altĳd te maken met dit doel
en zĳn daarom op elke afdeling
anders. Als groep zullen jullie
dus goed moeten samenwerken.
Alleen door gebruik te maken van
jullie gezamenlĳke kennis en vaardigheden zal het lukken om alle
vier de kisten te openen.
Ontrafel het geheim.
Als jullie op elke afdeling zĳn
geweest en elke kist hebben
geopend hebben jullie genoeg
aanwĳzingen om ook de laatste
taak uit te voeren. Het ontrafelen
van de geheimen achter het laboratorium. Wie is die mysterieuze
geleerde? En wat is het doel van
Experiment X?
Wil je meer info of meedoen geef
je dan op bĳ Henk Rook via de
app; 0618949012 of mail; stuurhetnaarhenk@gmail.com

Vollenhove

S TA D

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

Wĳ gedenken
Geert Klaas Oetzo Bos, Het
Franse Pad 1, 8325 CN Vollenhove.
Dhr. Bos werd op 11 mei 1932
geboren in Beerta. Na een kortstondig ziekbed overleden op
zondagmorgen 23 februari jl.
Samen met zĳn vrouw, kinderen, kleinkinderen en in gedachten achterkleinkinderen hebben
we hem in een dankdienst voor
zĳn leven herdacht op vrĳdag 28
februari voordat wĳ hem naar zĳn
laatste rustplaats hier op aarde
hebben gebracht. In deze dienst
stonden we stil bĳ de woorden
uit Filippenzen 4, de trouwtekst
van dhr. en mevr. Bos: 6Wees
over niets bezorgd, maar vraag

God wat u nodig hebt en dank
hem in al uw gebeden.
7Dan zal de vrede van God, die
alle verstand te boven gaat, uw
hart en gedachten in Christus
Jezus bewaren.
Dhr. Bos was een Groninger in
hart en nieren. Waar hĳ ook
gewerkt en gewoond heeft – er
ging niets boven Groningen. In
al zĳn contacten, of dat nu binnen de familie was, of op andere
plaatsen kwam dat altĳd weer
naar voren. Een man met een
enorme betrokkenheid op zĳn
gezin, maatschappelĳk bewogen en actief. Bewust en onbewust hebben daar de woorden
uit Filippenzen 4 ongetwĳfeld in
mee gespeeld. Ten diepste heeft
hĳ ervaren dat er toch wel iets
boven Groningen ging, nl. de
vrede van God. Die gaat immers
alle verstand te boven! Zo mocht
hĳ dat ervaren in periodes waarin
het niet altĳd van een leien dakje
ging. De troost en bemoediging
mag zĳn dat ook zĳn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen dat mogen ervaren in de tĳd
die komen gaat waarin zĳ verder
moeten en het verdriet en gemis
zo voelbaar zal zĳn. De vrede van
God geeft rust, die door mensen
vaak niet te begrĳpen is.
Maar het mag wél de kracht zĳn
om door te gaan – vandaag en
morgen en elke dag opnieuw.
Heidi Kramer

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

In memoriam Ida Zandbergen-Dikken
Op 24 februari was de dankdienst voor het leven van Ida
Zandbergen-Dikken in de Grote
Kerk van Vollenhove. Naast de
psalmen en liederen die Ida zelf al
had gekozen namen Jan en Peter
Kwakman, kleinkinderen van Ida,
ons mee aan de hand van verschillende herinneringen aan Oma.
Iets daarvan wil ik u doorgeven.
‘Op 20 februari 1927 zag Ida het
levenslicht. Zĳ werd geboren als
tweede dochter in het gezin van

Jan en Marrigje Dikken. In die
tĳd heerste er veel tuberculose.
Ook haar vader werd getroffen
door deze ziekte. Uiteindelĳk
werd deze ziekte hem fataal toen
Oma zeven jaar oud was. Hierna
bleef haar moeder achter met
een gezin van vĳf kinderen en met
weinig of geen inkomen. Korte
tĳd later bleek ook haar moeder
ziek te zĳn. Ook zĳ belandde in
het sanatorium en de kinderen
werden over verschillende families verdeeld….Oma was een
slimme en intelligente vrouw
maar helaas was er geen mogelĳkheid om deze talenten verder te
ontwikkelen, er moest gewerkt
worden. Ze ging in betrekking,
werken in de huishouding…Ze
kreeg verkering met Henk Zandbergen en traden op 10 april 1953
in het huwelĳk. Samen kregen
ze vier kinderen: Tonni, Marry,
Piet en Jan. Het was een gelukkige periode in hun huwelĳk. Het
noodlot sloeg toe toen zoon Piet
op 21 jarige leeftĳd verongelukte.
Een moeilĳke periode voor heel
het gezin. Nog zwaarder werd
het toen haar man Henk- slechts
anderhalf jaar later- overleed aan
een hartinfarct. Ook deze zware
omstandigheden wist Ida vastberaden en moedig het hoofd
te bieden gesteund door haar
dochters en haar nog thuiswonende zoon Jan. Ida ging opnieuw
genieten van de kinderen en
kleinkinderen en later ook de
achterkleinkinderen. De vakanties
en reisjes werden opgepakt. De
laatste jaren ging ze steevast een
week naar het Roosevelt-huis in
Doorn. In 1995 is Oma verhuisd
van een woning aan de Zeekampen naar een aanleunwoning in
Nieuw Clarenberg. Ze heeft er
met plezier gewoond. Woorden die haar kenmerken: ze was
belangstellend; zorgzaam en hulpvaardig; vastberaden en moedig;
ze hield van gezelligheid; ze was
creatief; Oma had een oprecht en
rotsvast geloof; trots was ze op
haar kinderen, kleinkinderen en
haar achterkleinkinderen. Haar
allergrootste hobby was het zingen bĳ het koor de Zeeklank.`
We wensen familie en vrienden
van Ida de liefdevolle zorg toe van
de HEER die zoals we het hebben
gezongen in Psalm 103 Als een
Vader liefdevol zĳn armen slaat
om zĳn kind, ons omringt met
zĳn erbarmen.
Meeleven met

Advertenties

Dhr. H. van der Linde, Kloosterweg 33 in Sint Jansklooster, zal na
drie maanden verpleging in het
Isalaziekenhuis in Zwolle overgaan
naar zorgcentrum de Zonnekamp,
Oyershoeve 1 in Steenwĳk.
Overleden Hendrikje Jongman-Lassche
Op 27 februari is Hendrikje Jongman-Lassche, Hennie in de leeftĳd van 78 jaar.
Ze woonde Marjolein 339 in Vollenhove. In een volgende editie
willen we een in memoriam plaatsen. We wensen kinderen en
kleinkinderen de nabĳheid toe van
de God die trouw is voor ieder
die Hem aanroept.
Ten slotte,
Ontvangt allen een vriendelĳke
groet vanuit de pastorie aan de
Leeuwte,
Ds. H.J.H. Pap

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

Diensten 8 maart
Belt-Schutsloot 11.00 uur –
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
De extra collecte voor de voorjaarszending wordt in BS evenals de diaconiecollecte bestemd
voor Compassion.
Wanneperveen 09.30 uur –
Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
In W’veen wordt de voorjaarszendingscollecte huis aan huis
gehouden.
Dienst woensdag 11 maart –
Biddag voor gewas en arbeid:
Deze gezamenlĳke dienst wordt
gehouden in BS en begint om
19.30 uur. Voorganger: ds. W.J.
Menkveld.
Diensten 15 maart
Belt-Schutsloot 11.00 uur –
Lees verder op pagina 15
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Voorganger: dhr. D. de Boer,
Hattem.
Wanneperveen 09.30 uur –
Voorganger: ds. Bakker, Urk –
Jeugddienst.
Doelcollecte diaconie in de
maand maart voor Compassion.
In oktober van dit jaar hopen
wĳ af te reizen naar Tanzania
om daar een Muskathlon te
doen voor Compassion. Tĳdens
deze reis leveren we een dag
een sportieve prestatie. We
gaan namelĳk 120 km mountainbiken. In het jaar voordat we
gaan, werven we samen €20.000
voor het werk van Compassion. Tanzania behoort tot de
top tien van armste landen ter
wereld. Ongeveer twintig procent van de bevolking moet zien
rond te komen van minder dan
één euro per dag. Daarnaast
heeft het land veel te maken
met extreme droogte en hevige
overstromingen. Oogsten gaan
vaak verloren en het gevolg is
een voedseltekort. Ook hiv/
aids speelt een grote rol. Bĳna
negen procent van de bevolking
is hiermee geïnfecteerd. Tĳ dens de Muskathlonweek zien
we de rauwe werkelĳkheid van
extreme armoede. Kinderen zĳn
het eerste en grootste slachtoffer van armoede. Het werk van
Compassion maakt voor hen
een enorm verschil. Voor €33
per maand kan een kind naar
het Compassion project. Hier
hebben kinderen toegang tot de
basisvoorzieningen en krĳgen
ze de kans zich te ontwikkelen
en op te groeien. Compassion
heeft 423 projecten in Tanzania.
Momenteel nemen 89.973 kinderen hieraan deel.
We zĳn geraakt door het
onrecht dat armoede teweegbrengt. We hebben een hart
voor kinderen en dat maakt dat
ons verlangen is gegroeid om
de Muskathlon te gaan doen.
Tĳdens deze reis hopen we ons
eigen sponsorkindje Junior (6)
te ontmoeten en te zien welke
impact het Compassion-programma heeft op het leven van
hem en zĳn familie.
Door deze ultieme uitdaging zien
we wat armoede is en hopen we
kinderen een toekomst te geven
met de liefde van Jezus! We vinden het ontzettend gaaf en zĳn
erg dankbaar dat onze Muskathlon de doelcollecte mag zĳn in
maart!
Groet, Jeffrey en Elise
Meer info of doneren? Zie
https://www.muskathlon.com/
nl-nl/deelnemers/2970/jeffreyvan-de-belt.html
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst
W’veen. 08-03 fam. H. Slot en
fam. H. Slot. 15-03 Jeugddienstcommissie.
Kind van de zondag – BS.
08-03 Daniek. 15-03 Dinand.
Bloemen BS. De bloemen uit
de dienst van 1 maart gingen met
hartelĳke groeten naar de heer.
A. Alders i.v.m. een ziekenhuisopname en naar de heer T. van der
Sommen en mw. F. Stam-Halfmouw. Zĳ vierden hun verjaardag.
In Wanneperveen gingen de bloemen naar mw. J. van den Brink-de
Boer voor haar 80ste verjaardag
en naar de heer H. Winters i.v.m.
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een ziekenhuisopname.
Verantwoording. De diaconiecollecte van zondag 1 maart
voor Compassion heeft in
W’veen €60,70 opgebracht.
De opbrengst van extra collecte
t.b.v. energiekosten bedroeg in
W’veen €58,70. In de maand
februari is in BS door Titia Stam
€20 ontvangen voor de bloemendienst.
Vanuit de gemeente. Geen
gemeenteleden in het ziekenhuis
maar Griet Kroes in Nieuw Clarenberg ligt momenteel helemaal
op bed en is heel erg moe. Wilt u
ook voor haar bidden?
Vanuit de Pastorie. Net als
elke jaar leven we naar Goede
Vrĳdag en Pasen toe in de lĳdenstĳd. Op het eerste gezicht
best vreemd dat we een lĳdenstĳd hebben gekoppeld aan een
feest. Feest is immers het tegenovergestelde van lĳden? Dat wil
je juist helemaal niet bĳ elkaar.
Toch horen deze twee bĳ elkaar.
Zonder lĳden geen Pasen, en als
we even verder denken, zonder
lĳden kan er geen enkel feest
meer gevierd worden. Niet in de
kerk en privé niet. De impact van
de lĳdenstĳd is onvoorstelbaar
groot. Feestvieren heeft een prĳs.
De opstanding heeft een prĳs.
Geen mens kan die prĳs betalen. Niet voor zichzelf en zeker
niet voor anderen. Zonder het
vrĳwillige lĳden en sterven van
onze Heer Jezus Christus is het
voor ons onmogelĳk om te leven
en feest te vieren. Dat geldt niet
alleen voor het Paasfeest, maar
voor elk feest. Daarom nemen
we elk jaar weer zoveel weken
om dat tot ons door te laten
dringen. Om daarna het feest des
te meer te beleven en te vieren.
En daarom wens ik u goede lĳdensweken.
Hartelĳke groeten, ds Menkveld.

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

Zondag 8 maart 9.30 uur: In
deze dienst gaat onze classispredikant ds. Klaas van der Kamp
uit Kampen voor. Ouderling van
dienst is Henry Bos en het orgel
wordt bespeeld door Menno
van der Vinne. De uitgangscollecte is voor het orgelfonds. De
ontvangst is door Adrie Winters
en de bloemen worden bezorgd
door Henk Ruiter. De opname
wordt rondgebracht door David
Raggers en de zorg voor de kinderen is in handen van Cathi
Herĳgers. De ophaaldienst
wordt verzorgd door Adrie
Winters (0521-588515). Het lied
voor de dienst is lied 542.
Biddag voor gewas en arbeid,
woensdag 11 maart 19.30 uur: In
deze dienst gaat onze eigen predikant Gerrit van den Dool voor.
Ouderling van dienst is Henry

Bos en het orgel wordt bespeeld
door Menno van der Vinne.
De uitgangscollecte is voor het
onderhoudsfonds. De ontvangst
is door Janny Hop De ophaaldienst wordt verzorgd door
David Raggers (0521-589515).
Opbrengst collecten vorige week. Diaconie: €21,55,
Kerkrentmeesters: €32,75 en de
deurcollecte voor het plaatselĳk
pastoraat €26. Allen hartelĳk
dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zĳn als
groet en bemoediging gegaan
naar mw. Corrie Wardenier aan
de Paasloregel.
Verjaardagen en huwelĳksjubilea. Op 15 maart viert de
familie Schiere-Deen, Steenwĳkerweg 201, hun 45-jarige huwelĳk. Een feestelĳke dag toegewenst.
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: Christenen in India krĳgen steeds meer
te maken met vervolging. Het
land steeg van plek 32 in 2011
naar plek 10 in 2019 op de Ranglĳst Christenvervolging. Daarom
vragen wĳ uw gebed voor Christenen in India.
Kopĳ Regenboog. Uiterlĳk 16
maart wordt uw kopĳ voor de
regenboog gevraagd.
Kopĳ GZ. De kopĳ voor het
volgende zondagsblad kunt u
inleveren tot uiterlĳk zondag 8
maart 12.00 uur bĳ de scriba.
Het kan natuurlĳk ook via kerk.
willemsoord.nl
‘Vroeger’ was de tĳd voor Pasen
een periode van vasten. Vasten,
het lĳkt een begrip van voorbĳ
of van andere religies. Onderstaande woorden zĳn een vorm
van vasten waar we allemaal wat
mee kunnen.
Vasten is…..
Vasten is wat onder ligt naar boven
halen, is het verharde woord in
blĳk van liefde vertalen.
Vasten is weer moedig zorg gaan
dragen en ons doen en laten nu
ernstig te bevragen.
Vasten is meer oog hebben voor de
kleinste dingen en de vereenzaamden met aandacht gaan omringen.
Vasten is de toekomst zien en
nieuwe kansen geven, zodat de
schepping in vrede kan leven.
Vasten is niet moedeloos berusten
bĳ wat geen vruchten draagt, maar
steeds opnieuw bemerken de mens
die om jouw aandacht vraagt.
Namens de kerkenraad een hartelĳke groet, Henry Bos ouderling-scriba
Van de predikant
Pastoralia. Als ik dit schrĳf, is
dhr. Karel Logchies nog steeds
opgenomen in het Isala-ziekenhuis te Zwolle. Hopelĳk zal er
voor hem spoedig een plaats zĳn
waar hĳ verder kan revalideren,
het liefst dicht bĳ zĳn vrouw
Ans, die nu in Reestoord te
Meppel verblĳft. Die het in bĳzonder nodig hebben wensen we

kracht en nabĳheid van God, ook
in vriendschap, hulp en meeleven
van mensen.
Biddag. Woensdagavond 11
maart hebben we Bidstond voor
Gewas en Arbeid. In deze dienst
zullen we Psalm 8 lezen. In dit
avondlied wordt de Schepper
geloofd om de grootsheid van
de schepping met al haar rĳkdom. Wat stellen we eigenlĳk
voor, kleine stipjes als we zĳn
in een oneindig wĳds heelal? En
toch: wat is de mens dat U hem
gedenkt, het mensenkind, dat
U naar hem omziet? En we zĳn
wel ‘bĳna goddelĳk’ gemaakt. Zo
worden wĳ mensen op dit kosmische toneel uitgetekend met
onze grootheid, en dus ook onze
verantwoordelĳkheid, én kleinheid en kwetsbaarheid, waarin
we aangewezen blĳven op het
‘omzien’ van de Eeuwige. In dat
besef zullen we bidden om zegen
voor gewas en arbeid en alles
wat daarvoor staat.
Bĳbelgesprekskring. Op
donderdag 12 maart om 20 uur
komen we weer bĳ elkaar. We
vervolgen onze lezing van de
Bergrede, ditmaal Mattheüs 5:
13-16, met daarbĳ de uitleg van
ds.Van der Zee, hoofdstuk 3
‘Inspirerende mensen’.
Vorige week vertelde ik van een
verrassende nieuwe berĳming
van Psalm 139. Omdat er toen
geen plaats bleek te zĳn voor
deze tekst, doe ik, tot besluit,
opnieuw een poging die door te
geven:
Heer, diep in mĳ aanwezig,
U kent mĳ door en door.
Nooit ben ik met iets bezig
of U weet al waarvoor.
Terwĳl mĳn lippen wachten
als ik naar woorden zoek,
leest U al mĳn gedachten,
ik ben een open boek.
Waar kan ik voor U vluchten?
Niet in een donker dal.
Niet ver voorbĳ de luchten,
diep in het groot heelal.
Al ging ik alle wegen
op vleugels van de wind,
dan nog kwam ik U tegen,
ik weet dat U mĳ vindt.
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Missionair event
PKN
De PKN organiseert het event
‘Blik naar buiten’. Een greep uit de
onderwerpen die tĳdens deze dag
aan de orde komen: wat zĳn de
trends in Nederland en wat kan de
Protestantse kerk daarmee? Hoe
kan een kerk in 2020 van betekenis
zĳn? Waarom is Kliederkerk zo’n
succes? Klopt het dat sommige pioniersplekken van levensbelang zĳn
voor hun bezoekers? Bezoekers
van het event zĳn na deze dag helemaal op de hoogte van de actuele
ontwikkelingen.
Programma
Vier sprekers starten de dag met
korte aansprekende presentaties.
Aansluitend is er een gevarieerd
keuze-aanbod met 10 verdiepende
workshops waarin deelnemers
en professionals uit de breedte
van de Protestantse Kerk met
elkaar in gesprek kunnen gaan.
Resultaat? Iedereen loopt met een
frisse blik weer naar buiten. Vanaf
10.15 uur staat de deur open in de
Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171 te
Utrecht. Aanmelden: www.protestantsekerk.nl/evenementen
Vrĳdag 13 maart, 11.00 - 16.30 uur, Utrecht,
Jacobikerk en Social Impact Factory, € 19,50

Matthäus-Passion
in Hengelo
Het eerste concert in het nieuwe
stadhuis in hartje Hengelo wordt
verzorgd door de Twentse Christelĳke Oratorium Vereniging.
TCOV, bestaand uit 90 leden,
voert de Matthäus-Passion uit
van Johann Sebastian Bach. Aan
het oratorium werken zes professionele solisten, Koorschool
Lambertus en het Orkest van
het Oosten mee. Het Orkest van
het Oosten was afgelopen najaar
ook te zien in het tv-programma
Maestro. Het geheel wordt geleid
door de gepassioneerde dirigent
van het TCOV: Eric Kotterink.
Vrĳdag 27 maart, 19.00 uur, Hengelo, Stadhuishal, Burgemeester Van der Dussenplein 1

Geen nacht houdt mĳ verborgen,
U kĳkt er dwars doorheen,
alsof een nieuwe morgen
te middernacht verscheen.
Nog voor ik werd geboren
wist U van mĳn bestaan,
bedacht al lang tevoren
de weg die ik zou gaan.
God die mĳ kan doorgronden,
dring tot mĳn wezen door,
zie of ik onomwonden
het recht wel toebehoor.
En ga ik kronkelpaden
of houd ik mĳ gedeisd,
laat mĳ dan zĳn geraden
de weg die U mĳ wĳst.
Een hartelĳke groet aan u,
aan jou,
ds. Gerrit van den Dool

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

Rend Collective Tour
2020
De Ierse band Rend Collective,
een bont en vrolĳk gezelschap
met veel energie, geeft in 2020
twee live optredens in Nederland. Ter promotie van hun
nieuwe album. Niet alleen hun
muziek maakt vrolĳk, maar hun
optredens zĳn een ware belevenis. Hits als ‘Lighthouse’ en
‘Build Your Kingdom Here’ is
een bĳzondere mix van folk en
aanbiddingsmuziek. Nederland is
één van de eerste landen die de
nieuwe muziek - natuurlĳk samen
met de bekende meezingers - live
kan beleven.
Vrĳdag 16 oktober, 20.00 - 22.00 uur, Zwolle, Ĳsselhallen, Rieteweg 4, vanaf € 25, kaarten: truetickets.nl
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Voor een piëteitsvolle uitvaart...

0800 - 024 25 26

Bij overlijden:

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

(dag en nacht bereikbaar)

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

Verrassend creatief

Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)
Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899
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Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Wierden
Seizoen 2013 - 2014
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Ga naar:
www.welkomindekerk.nl
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Of vul de bon in:
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ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden
op proef voor slechts ¤ 8,95. Daarna beslis ik of ik een
abonnement neem.

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

woonplaats:
tel.nr.

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

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

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

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Putten
Seizoen 2014 - 2015
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LAAT ZIEN WAT
UW KERK DOET!
DEEL DE
VEELKLEURIGE
INFOGIDS UIT.

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

nd
s vrijblijve
Praat een rs van het
ake
met de m ondagsblad.
lijk Z
Gezamen

TOE AAN
EEN NIEUWE
SITE VOOR
UW KERK?

mountainbiken
in Sauerland welkom in

Haus Reinhild

Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

Kijk op

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

hausreinhild .nl

