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Bijbel open:
De slang en
de leeuw
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Boomsma
over eenzaamheid in
grote stad
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“Nu niets
doen, is
struisvogelpolitiek”
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Broodje
gebakken
spek

De organisatie van kerken
was 50 jaar geleden redelijk overzichtelijk. Er waren
weinig vrijwilligers nodig,
meestal per 25 á 30 adressen een wijkouderling en
per twee wijken een diaken en een kerkrentmeester. Kindernevendienst was
er niet. Clubs zorgden voor
zichzelf. En verder was er een
predikant, een koster en een
organist.

In de loop der jaren
zĳn er vele vrĳwilligers bĳgekomen. Kringleiders voor gespreken groeigroepen, kindernevendienstleiding, huiscatecheten,
bezoekdames en -heren; in menig
kerk zĳn honderd, soms wel 200
vrĳwilligers actief.
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Commentaar

Kwetsbaarheid
COEVORDEN

DER SPEK, Z WARTSLUIS

ee?
Nog geen a bonn

Bevrijding
van
Overijssel
(WOII)

DOOR DS. TAMMO J. OLDENHUIS,

DOOR DS. ARJEN VAN

Het verwachtingspatroon is
anders dan vroeger. Een halve
eeuw geleden wist iedereen wat
een huisbezoek inhield: twee
broeders in pak kwamen vragen
naar de meelevendheid van het
gezin. De Bĳbel ging open en na
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Zuinig zijn op vrijwilligers

Wĳkouderling
Dat is prachtig natuurlĳk. Maar
op één vlak gaat het stroef: het
zoeken naar wĳkouderlingen.
Soms voegt men daarom wĳken
samen, totdat ook dat niet meer
lukt. Gemeenteleden aarzelen om
wĳkouderling te worden, omdat
het een onoverzichtelĳke taak is.
Je weet niet wat er in een periode van vier jaar op je pad komt.
Moet je alle adressen bezoeken?
Wat doe je op die adressen? Ben
je wel welkom? Hoeveel tĳd kost
het bezoekwerk naast het vergaderen? En zĳn er een aantal vacatures voor ouderling, dan krĳg je
misschien nog méér adressen.

F L E VO L A N D

Er is veel onderling pastoraat in de kerk. Kijk bijvoorbeeld naar de onderlinge betrokkenheid bij koren, kindernevendienstleiding of tijdens computerles voor senioren.

hierop neer: bĳ het bezoeken van
een uur werd er geëindigd met
de oudere, zieke, kwetsbare en
gebed. Zo gaat het allang niet
meer. Maar wat wordt er dan wel vaak eenzame gemeenteleden en
bĳ het bezoeken
verwacht? Is het
van nieuw ingekoeen soort van
HET ZOU INTERESSANT ZIJN OM
men leden.
gezelligheidsbeEENS OP DIE MANIER DE KERKELIJKE
Het zou intereszoekje namens
KAARTENBAK OPNIEUW TE GAAN
sant zĳn om eens
de Kerk? Mag
ORDENEN
op die manier de
je vragen naar
kerkelĳke kaartenbak opnieuw
meelevendheid? Ga je nog lezen
te gaan ordenen met als insteek:
en bidden? Kortom, tĳd voor
breng geen bezoeken meer aan
een grondige bezinning op de
andere leden behalve op aanvraag.
opdracht en de verwachtingen
Voor de ouderlingen zou het een
van het pastorale werk.
enorme verlichting betekenen.
Hun kostbare vrĳe tĳd, die ze wilBezoekwerk
Ik heb aan veel ouderlingen die in len inzetten voor de Heer van de
Kerk, wordt op die manier heel
het ambt zaten gevraagd: “Wanzorgvuldig ingezet.
neer kreeg je nu echt de bevesHet vraagt van een kerkenraad
tiging dat wat je doet belangrĳk
moed om deze beslissing te
werk was voor de Heer van de
nemen en het oude systeem, dat
Kerk?” De antwoorden kwamen

toch al niet meer functioneerde
zoals 50 jaar geleden, los te laten.
Samen onderweg
En wat doe je dan met de andere
leden? Velen van hen zĳn al actief
op andere plekken in de kerk. En
vlak niet uit hoeveel onderling
pastoraat er al is bĳ bĳvoorbeeld
koren en kindernevendienstleiding. Laten we dus zuinig zĳn op
onze vrĳwilligers. Maar dan moet
er wel wat gebeuren.
De Kerk is geen trein waar je in
gaat zitten wachten, maar een
groep pelgrims die samen onderweg zĳn (Jan Hendriks). Onmisbare leden van een lichaam, zo
schrĳft Paulus. Op die manier
mogen ze ook worden aangesproken.

Symposium over
toekomst orgel

Zangdienst Johannes Israëllezing Els van
de Heer in Diever
Diggele

Een symposium over de toekomst
van het Nederlandse orgel. Aanleiding is het aantal kerksluitingen,
waardoor er kerkorgels ‘over’
zĳn. Een aantal interessante sprekers zullen hier hun licht over
laten schĳnen. Het symposium is
bedoeld voor orgelprofessionals,
maar ook voor kerkenraden en
orgelliefhebbers in het algemeen.
Lees meer op pagina 12.

Tĳdens deze zangdienst staan de
liederen van Johannes de Heer
centraal. Dominee Van Werven
leidt de dienst en organist Evert
Spriensma zal de samenzang begeleiden. Johannes de Heer (1866 1961) was een Nederlandse evangelist en schreef ook liederen.
Verschillende kerken organiseren
Johannes de Heer-zangdiensten,
die vaak goed worden bezocht.

Zaterdag 28 maart, 10.30 uur (10.00 uur inloop), Elburg,
Nationaal Orgelmuseum, Van Kinsbergenstraat 5, € 7

Zondag 29 maart, 19.15 - 20. 30 uur, Diever,
Kruiskerk, Kruisstraat 1a

Historica en journaliste Els van
Diggele heeft in Israël gewoond
en gewerkt. Zĳ zal deze avond
een lezing houden, die bestaat uit
drie delen. Deel een, over Israël:
‘Een volk dat alleen woont’. Deel
twee over christelĳke gemeenschappen: ‘Heilige ruzies’. Deel
drie over Palestĳnen: ‘We haten
elkaar meer dan de Joden’.
Donderdag 2 april, 19.30 uur, Dedemsvaart, de Fontein,
Hoofdvaart 7, gratis

Ondanks onze hoge levensstandaard blĳken we toch heel kwetsbaar te zĳn. Een klein zandkorreltje in het raderwerk van de
economie en alles gaat knarsen
en stil staan. Dat zandkorreltje
heet Coronavirus, een onberekenbaar virus omdat het snel kan
muteren en daardoor moeilĳk tot
zeer moeilĳk te bestrĳden valt.
Enfin, daarover krĳgen we via de
media voldoende informatie. De
maatregelen die de regering nu
genomen heeft, zullen er hopelĳk voor zorgen dat het virus een
halt toegeroepen wordt. Bĳna
alles komt nu stil te liggen, grote
bĳeenkomsten zĳn uit den boze.
Ook de zondagse kerkdiensten zullen veelal geen doorgang vinden.
De meeste burgers hebben begrip
voor de getroffen maatregelen. De
kwetsbaarheid van onze samenleving komt wel heel sterk tot uiting.
We hebben in Nederland de zaken
goed voor elkaar en nu wordt ons
door wetenschap en techniek versterkte bastion ingenomen door
een gevaarlĳk virus. Dat heeft
onzekerheid tot gevolg, zelfs angst
of nog erger paniek. Deze situatie
mag ons tot bezinning brengen.
We hebben niet alles in de hand,
ook al wordt dat vaak gedacht.
Er is niet overal een pilletje voor.
Zo staan we daar dan nu in ons
naakte bestaan als kwetsbare
mensen die voor het oprukkende
virus vogelvrĳ zĳn. Moge de keerzĳde van deze dingen zĳn dat we
tot bezinning komen en ons te binnen brengen dat we mogen vluchten tot Hem, die ons kwetsbare
leven in zĳn Hand heeft. Paniek
doet ons in het moeras wegzinken,
maar het gebed maakt kwetsbaren sterk.

Nederland op slot
Zondagsblad niet
Het coronavirus zet bĳna de
gehele samenleving stil. Een
zondag zonder plaatselĳke diensten en vieringen ligt achter ons.
In het Gezamenlĳk Zondagsblad
staan veel aankondigingen van
kerkelĳke en christelĳke activiteiten. Het is voor de redactie
ondoenlĳk op dit moment te achterhalen welke definitief niet en
welke misschien wel doorgaan.
Onze excuses dat u in dit blad aankondigingen
leest die NIET doorgaan.
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De slang
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 25 maart, Hengelo, Thaborkerk,
Gerrit Peuscherstraat, 19.15 uur

Worshipconcerten
InSalvation
De Nederlandse aanbiddingsband InSalvation heeft een nieuw
album opgenomen: ‘Exodus’
waarmee de bandleden touren
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 27 maart, 19.30 uur, Assen, Baptistengemeente
De Ark, J.C. van Markenstraat 25

De grote draak werd op de
aarde gegooid. Hij is de
slang van weleer, die duivel
of Satan wordt genoemd en
die de hele wereld misleidt.
Openbaring 12:9.
DOOR DR. JAN
DIRK WASSENA AR ,
HELLENDOORN

We leven in deze
weken toe naar Pasen. Die tĳd
van voorbereiding op het feest
van de opstanding van Jezus uit
de dood wordt wel als de veertigdagentĳd aangeduid. Sinds jaar
en dag is het gebruikelĳk om op
de eerste zondag daarvan stil
te staan bĳ het verhaal over ‘de
verzoeking in de woestĳn’.
Eerste zonde
Daarin wordt verteld dat Jezus
door de duivel op de proef
gesteld werd. Waar kwam die
duivel vandaan? Welnu: uit het
verhaal over ‘de eerste zonde’,
zoals we dat in Genesis 3 vinden. Dat schrĳ f ik nu wel, maar
strikt genomen is dat niet juist.
In die vertelling wordt alleen
gewag gemaakt van de slang, die
daarbĳ als het sluwste van alle
in het wild levende dieren wordt
aangeduid. Maar hĳ wordt dan
niet de duivel genoemd. Pas in
het laatste Bĳbelboek, Openbaring, wordt die slang met de
duivel geïdentificeerd. We lezen
in hoofdstuk 12: ‘Toen brak er
oorlog uit in de hemel. Michaël
en zĳn engelen bonden de strĳd
aan met de draak. De draak
en zĳn engelen boden tegenstand maar werden verslagen;
sindsdien is er voor hen in de
hemel geen plaats meer. De
grote draak werd op de aarde
gegooid. Hĳ is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt
genoemd en die de hele wereld
misleidt.’ In hoofdstuk 20 wordt
ook nog een keer gerept over
‘de draak, de slang van weleer,
die ook duivel of Satan wordt

genoemd’. De
strekking van
die passages is
wel duidelĳk:
het kwaad zal
voorgoed vernietigd worden.
Terugkerend
naar het verhaal over de
verzoeking in
de woestĳn:
het kwaad zal
voorgoed vernietigd worden,
en wel omdat
Jezus, de
tweede Adam,
anders dan de
eerste, de duivel wél weerstaan heeft.
Kwaad
vernietigd
Het kwaad zal
voorgoed vernietigd worden.
De opstanding
van Jezus uit
de doden is
daar het teken
van. Je kunt het
ook positiever
formuleren,
dat het kwaad
voorgoed vernietigd zal
worden. Het
verloren paradĳs
Het verloren paradijs zal het herwonnen paradijs worden
zal het herwonzen samen, hun jongen liggen
leeuw geschilderd heeft. Het
nen paradĳs worden. Hoe kom
bĳeen; een leeuw en een rund
heeft iets van de bekende proik daar op? Nou, door wat op
eten beide stro. Bĳ het hol van
het gebrandschilderde raam (zie fetie uit Jesaja 11, waarin een
een adder speelt een zuigeling,
paradĳselĳke
illustratie) met
toestand geschil- een kind graait met zĳn hand
Adam en Eva nog
HET KWAAD ZAL VOORGOED
derd wordt:
meer te zien is:
naar het nest van een slang.’ Hé,
VERNIETIGD WORDEN, EN WEL
‘Dan zal een wolf dan komen we ook weer een
een leeuw. In
OMDAT JEZUS, DE TWEEDE ADAM,
zich neerleggen
het verhaal over
slang tegen. Ja, maar die is dan
ANDERS DAN DE EERSTE, DE DUIVEL
naast een lam,
de eerste zonde
niet langer de slang van weleer,
WEERSTAAN HEEFT.
een panter vlĳ t
wordt helemaal
die ook duivel of Satan wordt
zich bĳ een bokje neer; kalf en
niet over een leeuw gesprogenoemd. Nogmaals: omdat
leeuw zullen samen weiden en
ken. Maar ik vind het wel een
Jezus, de tweede Adam, anders
een kleine jongen zal ze hoemooie vondst van kunstenaar
dan de eerste, de duivel wél
den. Een koe en een beer graJan Schoenaker dat hĳ toch een
heeft weerstaan.

even bomen

Muziektheatervoorstelling Bonhoeffer ‘Wie ben ik”
In deze muziektheatervoorstelling
‘Bonhoeffer - Wie ben ik?’ volgt
Kees van der Zwaard Bonhoeffer op zĳn zoektocht. Van der
Zwaard is schrĳver, scenarist, theoloog en theatermaker. In deze
voorstelling speelt hĳ samen met
altvioliste Roosmarĳn Tuenter.
Zĳ zal een tegenstem componeren en improviseren. Net als
Bonhoeffers geliefde, Maria von
Wedemeyer, zal ze onbereikbaar
nabĳ zĳn. Deze voorstelling is
een samenwerking van het Inspiratieplein van de Grote Kerk,
gemeente Emmen, Protestantse
Gemeente Emmen en wĳkgemeente Emmen-Zuid.
Dinsdag 31 maart, 20.00 uur, Emmen,
In de Grote Kerk, € 6

Sociaal?
DOOR DS. PIETER
BOOMSMA ,
AMSTERDAM

Hĳ ziet er uit als
een heer, keurig gekleed. Des
te vreemder is het dat hĳ luid
schreeuwend op straat loopt.
Enige tĳd later, bĳ een kop koffie
in een buurthuis van de kerk, vertelt hĳ dat zĳn kort geleden overleden vrouw de kleren nog voor
hem had gekocht bĳ de kringloop.
Een andere schreeuwer vertoont
meer het uiterlĳk van een dakloze, diverse lagen kleding om het
warm te houden, allerlei kleuren.
Je komt ze hier tegen op straat.
Net als de mannen en - soms vrouwen die, vaak met een blikje
bier in de hand, met snelle pasjes
en je blik ontwĳkend, langs de
rand van de gebouwen schuiven.

doet een deel dat zelfs, al fietAnderen zie je langzaam gaan op
send, met de telefoon in de hand.
een fiets, die behangen is met
volle tassen.
De telefoon. Er wordt daarbĳ
De meeste van al deze mensen
gesproken over ‘sociale media’.
maken deel uit van het grote
Mĳn idee is zo
leger dak- en
thuislozen in de
MIJN IDEE IS ZO LANGZAMERHAND DAT langzamerhand dat
door de mobiele
stad. Voor hen
DOOR DE SOCIALE MEDIA HET SOCIALE
media het sociale
wordt door hulpASPECT JUIST SNEL VERDWIJNT
aspect juist snel
organisaties als
verdwĳnt. Neem de toeristen in
het Leger des Heils en de Diadeze stad. Vroeger werd je met
conie veel gedaan. Maaltĳden,
een vraag aangesproken wanneer
onderdak, een luisterend oor.
zĳ de weg niet wisten. Nu lopen
Maar een oplossing voor hun
omstandigheden is meestal niet te ze, turend op hun apparaatje, niemand ziende, al zoekend voorbĳ.
vinden.
Het lĳkt zo eenzaam.
Het zĳn niet alleen deze stadsEen grote stad. Zo veel mensen.
bewoners die opvallen. Wat te
En toch… veel eenzaamheid. De
denken van hen die luid pratend
verslaafden hebben elke dag even
voorbĳlopen of voorbĳfietsen.
elkaar, wanneer zĳ wachten bĳ de
Ooit dacht ik soms dat het ging
methadonpost hier in de buurt
om mensen die psychisch in de
of in de opvang ‘s avonds. Maar
war waren en met zichzelf in
gesprek. Misschien is dat ook wel daarna gaan ze weer ieder hun
eigen weg - zoekend om zo redeeens zo, maar de meesten zĳn
gewoon aan het bellen. Nog altĳd lĳk mogelĳk te overleven.

Wanneer ik dan deze mensen zie
zitten of lopen, komt soms de
gedachte boven hoe het moet zĳn
voor hun verwanten. Voor hun
ouders of voor hun kinderen. Je
opa zal er maar zo uitzien, er zo
bĳlopen. Je kind zal in die situatie
terecht zĳn gekomen en onbereikbaar voor je zĳn geworden.
En in deze dagen denk ik dan
soms aan de eenzaamheid van
Jezus. Hoe zelfs zĳn beste vrienden hem niet begrepen. Hoe zĳ
wegvluchten toen hĳ aan zĳn
zwaarste weg begon. En niet
alleen zĳ, toen. Hoe doen wĳ
het? Kun je zeggen, dat ons/mĳn
manier van geloven gekenmerkt
wordt door dankbaarheid voor
wat Jezus deed en voor hoe het
ons/mĳ gaat? Comfortabel, weldoorvoed? Blĳven we dichtbĳ
hem, in zĳn voetspoor, als volgeling? Niet alleen wanneer alles
lekker gaat, maar ook als het
leven pĳn doet, tegenvalt?

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
BOVENSMILDE
Op 12 maart heeft onze
regering maatregelen aangekondigd die gelden tot 31
maart.
Ondanks dat onze kerkdiensten meestal niet door meer
dan 100 gemeenteleden en
gasten bezocht wordt, vinden wĳ dat we geen enkel
risico moeten lopen. Daarom
heeft de kerkenraad besloten
om de diensten t/m 31 maart
niet door te laten gaan. De
uitbraak is namelĳk op dit
moment nog niet onder controle in Nederland. Wĳ vinden het heel vervelend om dit
te moeten doen. Ook omdat
wĳ weten dat een groot deel
van u altĳd met veel plezier
de erediensten bezoekt. Om
te luisteren naar het Woord
en de ontmoeting met elkaar.
Vanaf 15 maart wordt op
NPO2 om 9.20 uur een korte
meditatie door ds. René de
Reuver (PKN) vanuit de kapel
van de dienstenorganisatie van
de Prot. Kerk uitgezonden.
Op onze website kunt u de
verkondigingen van onze eigen
predikanten lezen. U kunt deze
vinden op de volgende link
https://bovensmilde.protestantsekerk.net/preken-maart
Als u een kerkelĳke vergadering heeft dan beslist u zelf
met elkaar of deze wel of niet
door moet gaan. We leven nu
in een bĳzondere tĳd. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Hopelĳk kunnen we
deze tĳd snel achter ons laten.
Wĳ houden u op de hoogte
van de ontwikkelingen.
22 maart. ‘Laetare: verheug
je!’, klinkt het op deze tussenstop in de vastentĳd, waarin
het diepe paars even roze
kleurt. Het licht van Pasen
schĳnt ons al tegemoet, het
einde van de nacht van de
onderdrukking, van alles wat
pĳn doet en de dood in zich
draagt. Het einde, mogen we
hopen, van de dreiging door
het Coronavirus, dat nu de
wereld rondwaart en waar nog
geen kruid tegen gewassen is.
Het kost ons dan ook weinig
moeite ons nu iets voor te
stellen bĳ de ‘plagen’, die nu in
het verhaal uit Exodus aan de
orde komen. De tien plagen, of
beter vertaald met ‘slagen’, zĳn
bedoeld om vorst en volk van
Egypte tot inzicht te brengen
op welk een onrechtvaardig en
wreed bestel hun staat is gebaseerd. De eerste plaag, waarbĳ
het water van de Nĳl in bloed
verandert, betekent de ontheiliging van het symbool van
Egyptes bron van leven (Exodus 7:8-25). Als het leven in
REGIONALE DOVENDIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

de rivier verstikt en het water
onbruikbaar is om te drinken
en het land te bevloeien is ook
de economie in gevaar. De
overeenkomsten met de pandemie die ons nu treft liggen
voor het grĳpen. Het virus
heeft een grote impact op ons
sociale leven en werkt economisch ontwrichtend. Het laat
ook zien hoe we met elkaar
omgaan en waar onze prioriteiten liggen. Het verhaal van
de bevrĳding van Gods volk
komt zo heel dichtbĳ.
De bloemen over de maand
februari zĳn met een groet
en bemoediging namens de
gemeente van Bovensmilde
gegaan naar: 02-02: Jaap en
Hennie Hoogeveen, Bertus en
Lammie Feĳen; 09-02: Marjan
Kleefman, Annie en Jan Pieter de Vries; 16-02: Klaasje
Rispens-Feĳen, Annie SnippeRiemsma; 23-02: T. Smit-van
der Scheer.
Jarig. 23-03: dhr. H.C. de
Bruin, Wollegras 12, 9421 NA:
78 jaar.
01-04: mw. J. Koops-Snippe,
H.P. Sickensstr. 11e, 9421 PJ:
86 jaar.
Jubileum. Dhr. R. Vording en
mw. S. Vording-Rispens, Laaghalerveen 28, 9414 VJ Hooghalen, die op 21 maart 45 jaar
zĳn getrouwd.
Wĳ wensen u allen een fijne
dag en Gods zegen voor de
toekomst!
Dankjewel. Voor alle kaarten, bloemen, telefoontjes
en bezoekjes, geweldig dat er
zoveel mensen aan ons gedacht
hebben. Het zal nog wel even
duren, maar ik ben al een heel
eind opgeknapt. Dankjewel,
groetjes van Tineke Groenink.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-Gossen, Eendrachtstr. 27,
7742 VJ Coevorden, tel. 0524512538
I.v.m. het coronavirus
worden er t/m 31 maart geen
kerkdiensten gehouden. Ook
komen alle activiteiten in de
Hoeksteen te vervallen.
GEES
Contactpersoon: mw. H.
Elders-Sikken, Dorpsstraat
10, 7863 PC Gees, tel. 0524581992
Jarig. 31 maart: mw. A. Louissen-Bouwman, Adres: Verl.
Hoogeveense Vaart 84a, 7864
TC Zwinderen: 83 jaar. Van
harte gefeliciteerd, een fijne
dag en Gods zegen toegewenst
voor het nieuwe levensjaar.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, mw. G. Visser-Rigtering,
Aletta Jacobsstr. 70, 7844 PB
Veenoord, tel 0591-553482
De kerkdiensten op 22 en
29 maart gaan vanwege het
coronavirus niet door.

zondag 22 maart 2020

Ook de Mini Mattheus
Passion op zaterdag 28 maart
gaat niet door. Deze zou
gehouden worden in de Noorderkerk te Nieuw-Amsterdam
om 20.00 uur.

Overijssel
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten 22 en 29
maart via Kerk TV: 9.30 ds.
K. van Staveren. O.v.d.: Julia
Schuurhuis. Organist: Jan
Ferdinand Hooikammer. Koster: Henk Zomer.
De overheid heeft zware
maatregelen aangekondigd
om de verspreiding van het
corona-virus tegen te gaan.
Het advies vanuit de PKN luidt
als volgt: Gezien de maatregelen vanuit de overheid (12
maart), raden wĳ gemeenten
aan om alle bĳeenkomsten met
meer dan 100 mensen af te
gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel
geldt t/m 31 maart. We willen
geen enkel risico nemen. Dit
betekent dat alle kerkdiensten
op 22 en 29 maart worden
afgelast, ook de Anders Kerkendienst, de zangdienst en
de Fonteindiensten. De predikanten, ds. K. van Staveren
en ds. J. Zondag zorgen voor
een meditatief moment op de
zondagochtenden om 9.30 uur.
Dit is te zien via kerk tv. Over
het verloop na 31 maart is nog
geen beslissing genomen.
Zieken. Hospice Familie
Assenhuis, Baron van Dedemlaan 2, 7701 HT Dedemsvaart:
mw. B. Meĳer-Stroomberg, De
Tjalk 31.
Clara Feyoena Heem, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg:
mw. G. Wolbink-Steen, Schuttevaer 6,7 afd.: De Esch, k. 9;
dhr. J. Prins, Rozenheim 85,
unit 1, k. 3; mw. SwankhuisenStrĳker, Schuttevaer 76, De
Esch 1; mw. Dekker-Michel,
Stegerensallee 26, De Baander,
k. 30; mw. H. Nĳman-Lubbers,
Zwiersstr. 2, unit 3, k. 29; mw.
G. Huizinga-Boessenkool, Adelaarweg 9, afd. revalidatie, Unit
1, k. 9.
Universitair Medisch Centrum
Groningen, Postbus 30.001
9700 RB Groningen: mw.
Zomer, Steenbergerwĳk 17.
Verzorgingstehuis De Nieuwe
Wever, Kalanderĳ 1, 7776 XW
Slagharen: dhr. G. van Keulen,
Kalanderĳ 12.
Activiteiten. Voor de zekerheid ga ik ervan uit dat er geen
bĳeenkomsten zullen zĳn vanwege bovengenoemd besluit
van de kerkenraad. Kleine
bĳeenkomsten zullen alleen
bezocht worden door mensen die rechtstreeks te maken
hebben met de uitgenodigde
personen.
HARDENBERG
Baalder. Zieken. Mw. Trĳnie
Oosterkamp-Kuiper, Baalderesch 6, verblĳ ft nog in CFH,
revalidatieafd. 5. We wensen
haar en haar man sterkte.
In de Isalakliniek in Zwolle
is dhr. J. Zweers, Brinkberg

4, opgenomen. Post kan het
beste naar zĳn huisadres worden gestuurd. Kaarten…,
belangrĳk!
Overleden. Op 5 maart
overleed in de leeftĳd van 69
jaar Gerritdina Hemstede. Dini
woonde heel lang op De Niehof. We leven mee met haar
zus en haar gezin én met de
bewoners en personeel van De
Niehof.
Baalderveld. Geboren. Welkom lieve Geanne Roos. Wĳ
feliciteren Erik en José Everts
van harte met de geboorte van
hun eerste kindje, een meisje
en ze draagt de naam Roos.
Ze is geboren op 11 februari
2020. De doop zal op Paasmorgen in de Kamp gevierd
worden. Adres: Floralaan 168,
7772 NV.
Paasontbĳt. 12 april begint
om 9.30 uur in de kantine van
De Beek het Paasontbĳ t. Om
10.30 uur is de Paasviering met
mooie muziek van de fam. Nĳ meĳer. Aanmelden voor het
ontbĳ t graag voor 5 april via
de intekenlĳst in de Beek of
via de mail naar jj.veerenhuis@
home.nl of tel. 857149.
Radewĳ k. Hartelĳk bedankt
voor de bloemen die ik kreeg
voor mĳn verjaardag van de
kerk uit Radewĳk. Mw. B.
Waterink-Zweers.
Gewĳde Muziek wordt elke
zondagmiddag uitgezonden van
12.00-13.00 uur op omroep
Noos (107,01) FM. Dit programma bestaat uit geestelĳke
liederen zoals psalmen, gezangen, opwekking en Joh. de
Heer liederen, etc. Voor u als
luisteraar bestaat de mogelĳkheid om een verzoeknummer
aan te vragen als felicitatie,
ter bemoediging, tot troost,
of wilt u een lied voor u zelf
aan vragen dan kan dat door
te bellen met: Jan Huisman,
tel.: 0523-231921, of met Hannie Vinke, tel.: 0524-22838 of
mailen naar: gewĳdemuziek@
omroepnoos.nl Dit kan elke
week tot donderdagavond tot
18.00 uur. Veel luisterplezier.
Traumatische gebeurtenissen in het kindercentrum The Home of Hope and
Deams. Vorige week is het
huis van Gini Pullen op het
terrein van het kindercentrum
in Mpigi overvallen. De beveiligingslampen zĳn eerst stuk
geslagen en daarna de woning
van Gini overvallen. Heel veel
waardevolle spullen zĳn meegenomen en de kluis waar o.a.
het spaargeld werd bewaard
voor de personeelsleden is
stukgeslagen; de inhoud daarvan is meegenomen. Gini zal
haar werkzaamheden hier in
Nederland niet kunnen afronden waar wĳ als stichtingsbestuur begrip voor vragen en
volledig achter staan. Zĳ is
terug naar Oeganda om daar
haar naasten bĳ te staan. U
begrĳpt dat er naast de steun
op traumagebied ook financiële steun nodig is. Indien u
ons wilt ondersteunen dan kan
dit op bankrek.-nr. NL73RANIEUWS VOOR HET GZ?
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BO0121662349 t.n.v. St. Hope
& Dreams Uganda. Bĳ voorbaat heel hartelĳk dank!
LUTTEN/SLAGHAREN
Op advies van de PKN
komen alle kerkdiensten t/m
31 maart in zowel Lutten als
Schuinesloot te vervallen.
Jarig. Mw. J. Bergsma-Slot,
Dedemsvaartseweg Zuid 93,
7775 AD Lutten, 16-03-1945.
Dhr. A. van Delden, Voorstr.
2, k. 126, 7783 AM Gramsbergen, 18-03-1945.
Mw. G. van Faassen-Meinen,
Anerweg Noord 106 1, 7775
AV Lutten, 18-03-1931.
Dhr. R. de Leeuw, Meidoornstr. 25, 7775 BC Lutten,
20-03-1946.
Dhr. G.H. Slot, Wolfweg 3,
7777 RK Schuinesloot, 21-031946.
Mw. H. Ballast-Diever, Goudenregenstr. 18, 7775 AZ Lutten, 22-03-1929.
Overleden. Op 8 maart is
overleden ons gemeentelid
Aaltje (Alie) Kelder-Oldebeerlink, Meidoornstr. 41, 7775 BD
Lutten, in de leeftĳd van 85
jaar. Wĳ wensen de kinderen,
kleinkinderen en familie Gods
troostende nabĳheid toe.
Zieken. Afgelopen week is
mw. J. Wigger-Lawant, Kamperfoelie 8, 7775 BJ Lutten,
thuisgekomen uit het ziekenhuis te Hardenberg.
Br. Henk van Faassen, Anerweg-Noord 106, 7775 AV Lutten, is deze week thuisgekomen uit het ziekenhuis. Er is
uitgekomen dat Henk problemen heeft met het hart.
Hans Pieper, Boekweitstr. 30,
is weer thuisgekomen uit het
ziekenhuis. Het herstel van de
rugoperatie zal nog wel enkele
weken in beslag nemen.
Geliefde broeders en zusters, afgelopen dagen kwam
ons het nieuws ter ore dat
alle diensten zĳn afgelast in
verband met het Coronavirus.
Via internet, televisie, radio
en andere kanalen zĳn er vele
mogelĳkheden om het goede
nieuws tot ons te laten komen
en een gezegende zondag te
hebben. Maar doordat er geen
kerkdiensten zĳn, gaan we ons
realiseren dat kerk-zĳn veel
meer is dan wat zingen, bidden
en luisteren naar een preek.
Het is ontmoeting met God en
elkaar. Nu we elkaar niet lĳ felĳk kunnen ontmoeten is het
goed om te beseffen dat we
elkaar op meerdere manieren
kunnen laten weten dat we aan
elkaar denken. Neem gerust
contact op met uw wĳkmedewerker of wĳkouderling/diaken
als u ergens tegen aanloopt.
Dat kunnen zowel praktische
dingen zĳn als boodschappen doen, maar ook pastorale
zaken. Deze tĳd geeft ons de
mogelĳkheid om te oefenen
in het grote gebod: God liefhebben en de naaste als onszelf. Tot slot een woord van

Lees verder op pagina 4
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bemoediging: Jezus zei tot zĳn
leerlingen: Wie is belangrĳker,
degene die aanligt om te eten
of degene die bedient? Is het
niet degene die aanligt? Maar ik
ben in jullie midden als iemand
die dient. Jezus is gister, vandaag en in de toekomst dezelfde. Hĳ wil ons ook nu nog dienen. In onze pĳn, onze nood
en in ons lĳden wil Hĳ ons dienen. Als we tegen de grenzen
aanlopen van ons bestaan, en
pĳn ervaren in ons leven, kunnen we ontdekken hoe groot
de kracht is van de Opstanding. In de lĳdenstĳd staan we
stil bĳ het lĳden van Christus
en worden we meer dan ooit
opgeroepen om elkaars lasten
te dragen, om zo te vervullen
wat Jezus ons opdraagt. De
Heere zegene u, en Hĳ behoede u. De Heere doe Zĳn aangezicht over u lichten, en zĳ
u genadig. De Heere verheffe
Zĳn aangezicht over U en geve
u Zĳn vrede! Amen.
Wandelaars gezocht. Op
BĲZONDERE THEMADIENST?
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bekĳken of te beluisteren via:
www.kerkomroep.nl
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! Juist in deze tĳd van
moeiten, eenzaamheid…
laten we bidden en danken en
omzien naar onze medemens
op een gepaste manier.
Tekst. Wend je van de zon af
en je loopt voortdurend in je
eigen schaduw. (Bertus Doeschot)

12 en 13 juni is de Samenloop
voor Hoop in Hardenberg,
waar we met een team van
de Emmaüsgemeente aan mee
doen. De opbrengst is voor
kankeronderzoek. We zoeken
nog wandelaars die kortere of
langere stukjes willen lopen
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. Wolfertstraat 35, 7692 AH
Mariënberg, tel. 0523-235724,
e-mail j.visser.hesselink@gmail.
com
Nieuws m.b.t. zondag 22
maart: helaas geen kerkdienst
in de Sionskerk, maar er zĳn
wel kerkdiensten terug te

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55,
8326 AB St. Jansklooster, tel.
0527-241427
Kerkdiensten 22 en 29
maart: geen i.v.m. het coronavirus.
Zieken. We denken juist
in deze spannende en onzekere tĳd aan allen die door
de omstandigheden waarin
ons land en ook onze naaste
omgeving verkeerd. Ouderen
en zieken en kwetsbare groepen mensen die afhankelĳk zĳn
van zorg door anderen merken
juist in deze tĳd hoe belangrĳk

K

GRATIS

ten om g!
n
a
r
k
r
inkste uw omgevin
P
l
e
t
s
Be
n in
e
l
e
d
e
uit t
ing 28
rschijn

ve

nt

ksterkra

d.nl/pin

agsbla
jkzond

enli

am
ww.gez

mei, w

GEZAMENLIJK
VOOR

D E

P ROT ESTA N TSE

G EM EEN T EN

ZONDAGSBLAD
IN

D REN T H E,

OVERIJSSEL

EN

F LEVOLA N D

“De Bijbel is geen boekje
voor het bloeden.”
Of het meest eigenzinnige, christelijke blad
van Nederland bij ú past? Gewoon proberen.
Zonder kosten. Zonder verplichting.

½ jaar

GRATIS

proberen!!

kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

het is als je terug kunt vallen
op goede en liefdevolle zorg.
Nu zelfs de kerkdiensten afgelast moesten worden, iets wat
nog nooit eerder is gebeurd
ontdekken we hoe we zomaar
in een situatie kunnen belanden die we niet meer onder
controle hebben. En juist dat
willen we zo graag, zelf de
regie houden over ons leven.
Het uit handen geven vinden
we moeilĳk. Maar nu we met
ingrĳpende maatregelen te
maken hebben merken we hoe
het leven zomaar ontregeld
kan worden. Maar laten we
proberen om rustig en kalm de
situatie onder ogen te zien en
niet vergeten dat we een Helper in de nood hebben bĳ wie
we terecht kunnen met al onze
zorgen. Hĳ is onze hoop in
bange tĳden. Dat was Hĳ en is
Hĳ en zal Hĳ ook blĳ ven. Zĳn
woord zegt het ons in Jeremia
29: 11 en 12 ‘Mĳn plan met
jullie staat vast – spreekt de
Heer. Ik heb jullie geluk voor
ogen, niet jullie ongeluk: ik zal
je een hoopvolle toekomst

Kloos in plaats van
Van Eeden

Met Pinksteren verschĳnt een
speciale editie van het Gezamenlĳk
Zondagsblad. Gemaakt in samenwerking met havo 3-leerlingen van
evangelische school De Passie te
Wierden. Thema: Geloven door de
generaties heen.

RANT

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

geven. Jullie zullen mĳ aanroepen en tot mĳ bidden, en ik zal
naar jullie luisteren’. Met deze
belofte mogen we de komende
tĳd ingaan. We wensen allen,
zowel hen die afhankelĳk zĳn
van anderen maar ook hen
die werken in de zorg en als
mantelzorger bezig zĳn om
anderen te helpen veel sterkte
en bidden voor hen om hulp
en bĳstand van onze hemelse
Vader. Laten we met elkaar die
in verbondenheid met Hem
mogen leven in vertrouwen de
situatie aanvaarden zoals die
momenteel op ons afkomt.
Hartelĳke en warme groeten
voor iedereen vanuit een onzekere tĳd waar we in het licht
van Christus mogen leven en
zĳn liefde om ons heen mogen
ervaren.
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ROMMELMARKT VAN DE KERK?

In het Zondagsblad van 16 februari
j.l. las ik een artikel van ds. Tammo
Oldenhuis over ‘Is het leven maakbaar?’ Hierin noemt hĳ de dichter
Frederik van Eeden, een van de
Tachtigers uit de 19e eeuw. Naar
mĳn mening vergist ds. Oldenhuis
zich, en is het de dichter Willem
Kloos, die de zin ‘Ik ben een God
in het diepst van mĳn gedachten’
aan het papier toevertrouwde.
Willem Kloos was eveneens een
van de Tachtigers uit de 19e eeuw.
Ook Frederik van Eeden heeft zĳn
kind op jonge leeftĳd verloren,
zĳn zoon, op de leeftĳd van 24

jaar. Hĳ heeft daarover een heel
deemoedige en liefdevolle novelle
geschreven: ‘Pauls Ontwaken’.
Met vriendelĳke groet,
A. den Hartog

Naschrift
U hebt helemaal gelĳk, het bekende
woord is van Willem Kloos. Hartelĳk
dank voor uw reactie!
Ds. Tammo Oldenhuis

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

TOE AAN
EEN NIEUWE
SITE VOOR
UW KERK?

Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl
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Met Duo Calyptura
het voorjaar in
Sinds 2019 vormen Jos Maters
(orgel) en Marlon Valk (saxofoon)
‘Duo Calyptura’. In Lemelerveld
laten ze de veelkleurigheid van
hun instrumenten horen. Een verrassende combinatie; orgel en
saxafoon! Marlon (1995) studeerde aan conservatoria in Groningen, Stockholm en Zürich, sloot
haar master af bĳ Femke Ĳlstra in
Groningen en is bezig met haar
master bĳ Lars Niederstrasser in
Den Haag. Marlon treedt veel op,
onder andere met haar rietkwintet ‘Pistache’. ‘Organ scholar’ Jos
is verbonden aan de Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Ook hĳ treedt
veel op, solo én in ensemblevorm.
Reserveren: tel. 0572-371838,
mail: adhuetink@gmail.com. De
toegangsprĳs is inclusief koffie,
thee en koek en na afloop een
hapje en drankje.
Zaterdag 4 april, 20.00 uur, Lemelerveld, WHZ-hal,
Grensweg 17, € 15 (t/m 12 jaar gratis),
www.huetink-royalmusic.nl

Tip: na de kerkdienst eerlijke koffie,
die de producenten een goede prijs biedt.

Groene kerkenambassadeur
Jan Vroonland

“Nu niets doen,
is struisvogelpolitiek”
Afkoppeling van regenwaterafvoer, om te voorkomen
dat kostbaar water het riool
in spoelt. Sedum op het dak
om de kerkzaal lekker koel
te houden in de hete zomer.
Na de kerkdienst eerlijke
koffie, die de producenten een goede prijs biedt…
Zomaar een greep uit de vele
maatregelen die kerken kunnen nemen om de schepping
verantwoord te beheren.

DOOR LEO POLHUYS,
DEVENTER

Jan Vroonland
(1961) vindt de
term rentmeesterschap wel erg
zakelĳk klinken. ”Maar God zegt
natuurlĳk wél tegen ons: ‘Ik heb
je op deze aarde gezet, wat heb
je ermee gedaan?’”
Sinds 2011 zet hĳ zich in voor
de GroeneKerken-actie, een
initiatief van Kerk in Actie en
Tear. Onder de paraplu van deze
beweging brengen een kleine
driehonderd kerken en een aantal moskeeën duurzaamheid in
praktĳk. Ook is Vroonland lid
van de werkgroep duurzaamheid van de Groene Ichtuskerk
in Colmschate. Als gastspreker

woorde keuzes te maken, maar
Ben ik bereid een eerlĳke prĳs
mĳn principe is maatschappelĳk
te betalen voor de producten in
verantwoord geloven. Uiteindede winkel? Welke kleding koop
lĳk begint alles met je eigen leefik? In de kledingindustrie zĳn de
stĳl. Ik pak veel
arbeidsomstanBindmiddel
vaker dan vroeger
digheden vaak
“Ik heb uit religieus oogpunt
“DE OORLOG IN SYRIË HEEFT DEELS
de fiets En ik let
niet goed en de
van huis uit altĳd meegekregen
TE MAKEN MET HET MISLUKKEN VAN
op mĳn inkooppaproductie veelal
dat je goed voor de aarde moet
DE OOGSTEN”
troon. Afval vermilieubelastend.
zorgen”, verklaart Vroonland
minderen begint bĳ inkoop. Kies
Laatst was ik in een kledingwinzĳn drĳfveren. “God sloot een
je diervriendelĳke producten, of
kel in Enschede die ‘eerlĳke’ kleverbond met de mens, maar
ga je voor producten met minder
ding verkocht. De verkoper reaook met de dieren en de natuur.
C02-uitstoot bĳ de productie?
geerde enthousiast toen ik hem
Met z’n allen leven we op deze
Zelf koop ik bĳvoorbeeld eieren
vertelde over onze inzet voor
aarde, in welk land of van welke
bĳ de boer want die verdient
groene kerken en moskeeën. Ik
godsdienst we ook zĳn. Deze
ook een eerlĳke prĳs. Mĳn tip is:
heb vanuit het geloof iets kunwetenschap is een bindmiddel
begin laagdrempelig, neem kleine
nen delen, zoals
voor mensen uit
stappen. Je kunt niet direct het
het principe ‘wat
verschillende reli“DE JODEN, CHRISTENEN EN
klimaat veranderen, maar wel je
jĳ niet wil dat jou
gieuze tradities.
MOSLIMS DIE IK KEN, WILLEN
stookgedrag. Moet het in huis 21
geschiedt, doe
Maar het gaat
EIGENLIJK ALLEMAAL HETZELFDE:
dat ook een ander graden zĳn of kan het ook ietsje
ook om moreel
VREDE EN GERECHTIGHEID”
minder? Een kleine stap kan het
niet’. Je kunt wel
besef, een kwesverschil al maken, overigens ook
naar een ander wĳzen, maar wat
tie van vrede en gerechtigheid.
voor je portemonnee.”
doe je zelf? We zĳn zelf ook verMensen hebben op grond van
internationale verdragen zoals de antwoordelĳk. We kunnen kiezen
Boeren gesproken
Verklaring van de Rechten van de voor streek- en seizoensproducten, we hoeven toch niet het hele Wat vind je van de boerenproMens recht op schone lucht en
testen? “Ik snap dat boeren
jaar door in de supermarkten
verdienen een eerlĳke prĳs voor
protesteren, ze staan aan alle
alles te kunnen kopen wat we
hun producten. Bovendien: ik
kanten onder druk. Ze worden
willen? Sommige producten worben opa van een kleinkind. Wat
gek van de regels. En de overheid
den de hele wereld over gesleept
laat ik na?”
is niet altĳd betrouwbaar geblevoordat ze in Nederland op het
ken. Eerst moest alles groter, nu
schap liggen.”
Spĳkerbroek
moeten ze inkrimpen. Maar er
Een schoon milieu gaat niet
Wat doe je zelf?
alleen de overheid aan. “Het is
“Het is wel lastig om verantook een zaak van consumenten.
Lees verder op pagina 7
reist hĳ stad en land af om het
groene idee onder geloofsgemeenschappen te promoten.

Geke’s Tiental
op de tram
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei
heeft drie leden van Geke’s Tiental, het kinderzangkoor van Geke
van der Sloot op Urk, gevraagd
om mee te werken aan de speciale Vredes-tram die van 14 april
tot 5 mei in Amsterdam, den
Haag en Rotterdam zal rĳden. Op
deze tram zullen de foto’s prĳken van Hermina Bakker, Relinda
Morren en Noa Bakker.

Jongeren en corona
Voor professionals en vrĳwilligers
in het jeugdwerk biedt Jong Protestant een handreiking aan hoe
om te gaan met vragen rond het
coronavirus. De ontwikkelingen
rondom het virus roept natuurlĳk ook bĳ de jeugd levens- en
geloofsvragen op. De ene zal
proberen troost en houvast te
zoeken in de Bĳbel en gebed. De
ander zal juist kritische vragen
stellen over God en de Bĳbel.
Beide reacties zĳn denkbaar, sluit
aan bĳ wat de jeugd rondom dit
gebeuren inbrengen en ventileren.
Probeer vooral troost en hoop
voor de toekomst te bieden.
Hiervoor kan gebruik worden
gemaakt van de werkvormen die
Jong Protestant aanbiedt: https://
jongprotestant.protestantsekerk.
nl/programma/coronavirus/

gezi(e)n
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RTV-tips
Zaterdag 21 maart
EO | NPO2 | 18.10
Nederland Zingt
Groningen. Continentals Tribute, Choral Voices en de jonge
zangeres Lieneke Eĳkelenburg
zingen samen met een volle kerk
in Groningen de mooiste liederen om stil van te worden.
Zondag 22 maart
KRO-NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
Thĳs Tromp is directeur van
Reliëf, de christelĳke vereniging
van zorgaanbieders. Daarnaast
is hĳ hoogleraar Diaconaat aan
de Protestantse Theologische
Universiteit in Amsterdam.
Zondag 22 maart
EO | NPO2 | 09.20
Zie je Zondag
Marleen stapt binnen in Noorderlicht, een jonge gemeente in
Rotterdam. Het begon in 2012
met een handjevol mensen, die
geïnspireerd waren door dominee Niels de Jong om een nieuwe kerk te beginnen in de wĳk
Blĳdorp.
Maandag 23 maart
EO | NPO2 | 19.20
Typisch Apeldoorn
Aan de rand van kroondomein
Het Loo ligt Apeldoorn. In
koninklĳk Apeldoorn wonen
ook gewone mensen. Nou ja,
gewone. We maken kennis met
de excentrieke sigarenhandelaar
Hans van Werven.

Broodje gebakken spek
DOOR WILLEMKE
WIERINGA , WIERDEN

Het ging over haar
ultra-reformatorische jeugd. Ik interviewde haar
erover. Zĳ - we noemen haar voor
het gemak maar even Myrthe - en
haar man waren in de kerk en op
school opgezadeld met gevoelens
van angst en schuld. Daarom had
hun keuze voor een mildere kerk,
zo’n twaalf jaar geleden, als een
aardverschuiving gevoeld. In die
kerk hadden ze samen belĳdenis
gedaan. En met hun twee dochtertjes waren ze wekelĳks ter
kerke getogen. Ze hadden oprecht
hun best gedaan. Daarna hadden
ze een paar evangelische kerken
geprobeerd. Maar het had niet
mogen baten. Het was over en uit.
“We zĳn er zo klaar mee”, zegt ze
in actueel eenentwintigste-eeuws.

Donderdag 26 maart
NTR | NPO3 | 21.00
Bodem in Zicht
Lithium: een cruciale grondstof
voor batterĳen in laptops en
mobiele telefoons. En voor batterĳen voor elektrische auto’s
en windmolens. Het is misschien
wel het belangrĳkste mineraal
voor de transitie naar groene en
duurzame energie.
Vrĳ dag 27 maart
KRO-NCRV | NPO2 | 22.15
Missie NS
De Teledoc Missie NS van
Catherine van Campen, een
mozaïek vertelling over het vervoersbedrĳ f dat hard werkt om
zĳn reizigers tevreden te houden.

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

Jammer, jammer, gaat het door
me heen. Wat gooi je veel weg.
En wat komt er nu eigenlĳk voor

Myrthe is een slimme vrouw van
begin dertig en exemplarisch voor
haar generatie. In uiterlĳk: grĳsblond haar, lompe hoge zwarte
schoenen onder een nepleren
rokje, zwarte kousen, hip jasje.
In levensovertuiging: een amper
doordacht agnosticisme of athe-

geleerd in het leven dat ik met
mensen wil zĳn en niet met zaken.
We kunnen het gewoon ontzettend goed met elkaar vinden.” Discussiëren jullie wel over de zaak,
of gaan jullie het onderwerp uit
de weg? “Nee, we praten er wel
over.” Hĳ schiet in de lach. “Dan
komen we al vrĳ snel tot de conclusie: ze zĳn allemaal gek daar.”
-

Dinsdag 24 maart
KRO-NCRV | NPO2 | 16.15
Roderick zoekt Licht
Kerken hebben het moeilĳk, maar er is hoop: de grote
belangstelling voor kloosterrust
en een nieuwe kerk in Almere.
Woensdag 25 maart
NTR | NPO2 | 22.20
Andere Tĳ den
Het koor van Kamp Amersfoort.
Dirigente Nicoline Snaas heeft
een bĳzonder koor samengesteld. De leden zĳn allemaal
familie van mensen die tĳdens
de Tweede Wereldoorlog in
concentratiekamp Amersfoort
gevangen hebben gezeten.

isme, geen regeltjes meer, op
zondag naar de Ikea-kerk of de
Sportschool-kerk. Bĳster origineel is kuddegedrag nooit. Ik vrees
dat iedereen deze mensensoort
van nabĳ kent. Hun lekkere losse
luxe levensstĳl verspreidt zich als
een olievlek over onze westerse
wereld.

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.

Ze zĳn allemaal gek daar
Khalid Allush, EO-presentator, zelf
van Palestĳnse afkomst, werkt met
een vast team waarmee hĳ tv-programma’s maakt, zo vertelt hĳ aan
Volkskrant Magazine.

Interviewe: “In dat clubje zit een
Joodse geluidsman, een fervent
aanhanger van de staat Israël.
Hĳ schĳnt je beste vriend te zĳn,
terwĳl jĳ kritisch bent op Israël.
Allush: “En ik heb weleens moeite
met wat hĳ zegt. Hĳ is erg proIsraeli Defence Force, het Israëlische leger. Maar ik heb al vroeg

in de plaats? Maar het is niet mĳn
taak als interviewer om haar op
andere gedachten te brengen.
Mĳn opdracht is louter registreren. Hoewel mĳn pen over het
papier snelt om haar woordenstroom bĳ te kunnen houden, ken
ik haar relaas maar al te goed.
Het is het oude liedje van vroegere literatoren zoals Jan Wolkers
en Maarten ’t Hart en in hun kielzog jonge schrĳvers zoals Franca
Treur. ’t Is altĳd koekoek éénzang:
God kan niet bestaan. De wetenschap heeft hun dat voorgezegd
en de wetenschap kan het weten,
toch!

Illustratie: Hester Nijhoff
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die veranderingen? Onmogelĳk
om vast te stellen. Ik zeg soms:
hoe langer ik over de jaren zestig schrĳf, des te minder ik ervan
afweet.”
Billen wassen
Publiciste Harriët Duurvoort filosofeert in de Volkskrant over de relatie tussen vergrĳzing en migratie.

Hoezo ‘leren van de
geschiedenis’?
Het Nederlands Dagblad sprak
met historicus James Kennedy, die
zich specialiseerde in de jaren zestig
in Nederland.

“Ik zie geschiedenis niet als een
plek waar antwoorden over de
diepere werkelĳkheid worden
gegeven. Voor mĳ zet het vooral
aan tot bezinning op het menselĳk bedrĳf: hoe gaan mensen met
elkaar om en wat voor wĳsheid
kun je daaruit putten? Maar antwoorden op diepere vragen krĳg je
niet. Geschiedenis is in het diepste
wezen een mysterie.” Hoe komt
dat? “De loop van de geschiedenis
pakt voortdurend anders uit dan
wĳ verwachten. Wĳ willen iets,
maar dat gebeurt vervolgens niet.
In de wegen van de geschiedenis
kunnen we geen wetmatigheden
ontdekken waarmee we de toekomst naar onze hand kunnen
zetten. Naar die wetmatigheden
zoeken, is de meest onbehulpzame manier van omgaan met de
geschiedenis. Er valt veel te leren,
maar het is ten diepste een mysterie. Van de grootste gebeurtenissen hebben we vele interpretaties
- de Franse Revolutie, de Eerste
Wereldoorlog - wat veroorzaakte

Maarten Groothuizen (D66) kreeg
het land over zich heen toen hĳ
opperde dat Nederland weer
meer migranten nodig heeft. De
wrede ironie wil dat de twee grote
dilemma’s van onze tĳd, vergrĳzing en migratie, natuurlĳk alles
met elkaar te maken hebben. Mĳn
grote vraag is wie de billen gaat
wassen van de 100-plussers die dat
niet meer kunnen. In deze rechtspopulistische tĳden verbinden
velen de term migranten met nog
meer multicultureel drama. Maar
het enige alternatief zĳn dan de
80-plussers. Het klinkt misschien
wat cru, zo’n opmerking over billen wassen. Maar het gaat over
basale, intieme, liefdevolle zorg die
iemand die gezond is kan bieden
aan een ander op het kwetsbaarste
moment in zĳn of haar leven. Zorg
voorbĳ schaamte, zorg waarin een
mens simpelweg waardig in alles
afhankelĳk mag zĳn. Waarin je, al
kun je niet meer praten, voelt dat
er iemand is die je helpt en dat
je er mag zĳn, ook in dat stadium
van het leven waarin je niet meer
nuttig hoeft te zĳn. Zorg die nooit
gerobotiseerd kan worden. We
kunnen eerst een beroep doen
op de mensen die er al zĳn. Dat
er nu allochtonen langs de kant

“En nu zĳn we van het vlees af”,
V
oreert Myrthe.
Mĳn pen stokt verbaasd.
z
“Huh. Hoezo? Het verband ontgaat M
k
me.”
g
Uiteindelĳk begrĳp ik: mensen
moeten zelf de aarde zien te red- l
den en dat vraagt om een vleesloos h
leven. Hoe goed ik consuminderen C
en vleesminderen ook vind, ik ont- a
kom niet aan de indruk dat Myrthe h
een doodordinaire trend achternaloopt. Of sterker nog: een nieuwe O
religie. Het-red-het-milieu-geloof D
verslaat inmiddels haar honderd- r
duizenden. Voor God die zelf zĳn “
schepping bewaart, is geen plaats. t
d
Het stemt me somber.
n
n
De dag na het interview heb ik
nog steeds last van kommervolle t
gedachten. Maar die vervliegen snel s
dankzĳ kleinzoon Gabriël. We zit- h
ten weer eens samen aan het ont- k
s
bĳt. Opa heeft spek gebakken.
“Lekker”, zegt hĳ en legt een extra e
plakje op zĳn broodje-ei. Dan - out l
of the blue - zegt hĳ tussen twee d
d
dankbare happen door:
“De Heere wordt steeds groter en k
d
groter in mĳn hart.”
w
Wat nou geen plaats meer voor w
g
God?
A
Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelĳkse
e
voorvallen in haar familie met vĳ f kinderen en
m
veertien kleinkinderen.

P
I
k
staan terwĳl er een schreeuwend h
tekort is aan zorgpersoneel, van t
welk opleidingsniveau ook, dat kan k
niet. Maar nieuwe migranten lĳken t
daarnaast onontkoombaar. Laten C
we in plaats van met angst voor l
immigratie daarom met nuchtere v
realiteitszin vol en positief inzetten D
op integratie. Op gemeenschaps- g
zin. Dat begint met het investeren w
in het menselĳke contact. Pas dan m
n
ontstaat het besef dat er naast
culturele verschillen ook overeen- o
komsten zĳn. Dat we voor grote t
gemeenschappelĳke uitdagingen N
staan. En dat we diepgaand afhan- a
kelĳk zĳn van elkaar, welke kleur of I
wat voor geloof we ook hebben. e
n
m
Nieuwe woorden voor
g
hetzelfde
‘Cliënt E. Busken’, het nieuwste boek
van de inmiddels 80-jarige schrĳver
Jeroen Brouwers, gaat over een licht
dementerende man in een verzorgingshuis. Brouwers werd hierover
geïnterviewd in de Telegraaf.

“Busken kan niet op woorden
komen - dat heb ik ook weleens
- of snapt er gewoon geen pest
meer van. Een zwarte medebewoner noemt hĳ voorzichtigheidshalve ’roetveeg’ want hĳ weet: je
mag geen ’neger’ meer zeggen! Ja,
wat is dat voor onzin, om al die
woorden te veranderen in andere
woorden, terwĳl het grondbegrip
hetzelfde blĳft? ’Neger’ en ’zwart’
zeggen, moet verdoezeld worden.
Geen ’patiënt’ maar ’cliënt’. Niet
’sterven’ maar ’heengaan’. Dat
wordt eventjes geaccepteerd, voor
een paar jaar, en dan komt er weer
wat anders.”

zondag 22 maart 2020

Koffieochtend
over omgaan met
verschillen

Vervolg van pagina 5

zĳn ook biologische bedrĳven.
Misschien kunnen boeren eens
kĳken hoe ze minder intensief
gebruik kunnen maken van het
land. Iedere sector moet meehelpen de stikstofcrisis en hoge
CO2-uitstoot te bestrĳden en
andere maatregelen nemen om
het milieu te ontzien.”

Oorlog
De wereldwĳde klimaatverandering heeft ook andere gevolgen.
“De oorlog in Syrië heeft deels
te maken met het mislukken van
de oogsten, waardoor mensen
naar de stad trokken op zoek
naar eten en werk. Dat leidde
tot gewapende conflicten. De
stĳging van de zeespiegel zal in
het Nĳlgebied voor miljoenen
klimaatvluchtelingen zorgen. We
sluiten de grenzen nu al, terwĳl
er in de toekomst veel meer zullen komen. Iedereen krĳgt met
de gevolgen van klimaatverandering te maken. Het woestĳnklimaat rukt op naar Europa. In
delen van Frankrĳk klagen de
wĳnboeren dat het te droog
wordt om nog een kwalitatief
goed product te kunnen leveren.
Al dit soort ontwikkelingen doet
een extra appèl op mĳn consumentengedrag en leefstĳl.”
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Marianne van Steenwĳk komt
spreken tĳdens een koffieochtend in Wierden. Van Steenwĳk
studeerde theologie en heeft zich
gespecialiseerd in communicatie.
Ze woont in Soest, waar zĳ vanuit haar praktĳk VitaCom samen
met haar man communicatietrainingen, workshops en teambuildingsbĳeenkomsten verzorgt voor
kerken, christelĳke organisaties
en bedrĳven. Ze coacht mensen
op verschillende terreinen in hun
leven en spreekt vaak op vrouwenochtenden en dergelĳke. Dit
keer gaat het over: ‘Houd contact, omgaan met verschillen’.
Deur open: 9.00 uur.
Woensdag 25 maart, 9.15 - 11.15 uur, Wierden, Dorpskerk, Hebron, Burgemeester J.C. v/d Bergplein 3

Themabijeenkomst
over vrijheid in
Hellendoorn
Jan Vroonland: “We hebben meer gemeenschappelijk dan dingen die ons scheiden. De joden,
christenen en moslims die ik ken,willen eigenlijk allemaal hetzelfde: vrede en gerechtigheid.”

Proeftuin
christenen en moslims die ik ken,
In 2001 zĳn de eerste vĳf groene willen eigenlĳk allemaal hetzelfkerken gestart. De beweging
de: vrede en gerechtigheid. We
heeft inmiddels met 270 chriswillen ons allemaal uitstrekken
telĳke kerken en een 14 mosnaar de liefde van de Allerhoogkeeën een interreligieus karakste. Dit stimuleert mĳ enorm om
ter gekregen. De Ichtuskerk in
door te gaan”
Colmschate is voor Jan Vroonland altĳd een proeftuin geweest Ontbĳt
voor allerlei groene initiatieven.
De Ichtuskerk heeft naast gangDeze kerk mag als één van de
bare maatregelen zoals het plaatgroene koplopers beschouwd
sen van zonnepanelen, die naast
worden. Ook
milieuwinst ook
moskeeën, voorgeld opleveren,
“EEN KLEINE STAP KAN
namelĳk vallend
diverse acties
HET VERSCHIL AL MAKEN,
onder de Islamiontketend om
OVERIGENS OOK VOOR JE
tische Stichting
het bewustzĳn
PORTEMONNEE”
Nederland Diyvan de kerkleanet hebben zich aangesloten.
den te vergroten. “Zo hebben
In 2020 hoopt Vroonland de
we in mei 2019 in het kader van
eerste groene synagoge te kunWereldbĳendag op milieucennen begroeten. “We hebben
trum De Ulebelt een activiteit
meer gemeenschappelĳk dan din- gehouden voor jongeren. Cengen die ons scheiden. De joden,
trale vraag was: stel nu dat je

gaat ontbĳten maar er zĳn geen
bĳen meer. Hoe zou je ontbĳt
er dan uitzien? Dan missen er
dingen op je bord. Na afloop
konden de jongeren zaaigoed
meekrĳgen en zelf zaaien. Dat
was een geslaagde actie. In 2018
hebben tĳdens de veertigdagen
veertig huishoudens afgesproken
veertig procent minder afval
te produceren. Kĳk maar eens
hoeveel verpakkingen je opent
bĳ het bereiden van een maaltĳd.
Ook in mĳn eigen familie hebben
we het regelmatig over groen en
duurzaamheid. Toen de regering
de maximalesnelheid op o.a. de
Hoge Veluwe instelde, besloten
mĳn vrouw en ik: we gaan in het
vervolg 100 kilometer rĳden.
Minder hard rĳden, spaart het
milieu, maar ook geld. Minder
hard (weg)rĳden is beter voor
banden, goedkoper en je wordt

niet zo vaak geflitst… En het
tĳdverlies is in een klein land als
Nederland maar klein.”
Is het milieu nog te redden?
“Ja, maar dan moeten we wel in
beweging komen. Misschien kunnen we sommige dingen nog redden, andere niet. Maar één ding
is zeker: als we zo doorgaan krĳgen we zeker meer problemen,
kĳk maar naar de bosbranden
in Australië. Voor mĳ is het elke
keer weer een sport en een uitdaging om te bekĳken hoe we als
geloofsgemeenschap een positieve bĳdrage kunnen leveren aan
de milieutransitie die gewoon
hard nodig is. Nu niets doen of
het klimaatprobleem ontkennen,
is struisvogelpolitiek.”
Op www.groenekerken.nl staat onder meer de online
toolkit duurzame kerken met diverse groene tips.

gebed van de week

Gebed om vredestichtende kracht
O Heer, maak mĳ een werktuig van uw
vrede:
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar
haat,
dat ik vergeef waar men elkaar beledigt,
dat ik verenig waar men strĳdt,
dat ik de waarheid spreek waar dwaling
heerst,
dat ik het geloof breng waar twĳ fel terneer drukt,
dat ik hoop wek waar vertwĳ feling heerst,
dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis
is,
dat ik vreugde breng waar leed woont.

O Heer, laat mĳ er naar streven
niet dat ik getroost word, maar dat ik
troost breng,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik de
ander versta,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.
Want wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, die vindt,
wie vergeeft, hem wordt vergeven
en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen
leven.
Amen

Tĳdens deze avond klinken twee
levensverhalen en een lezing. Het
eerste gaat over Moshe van Leeuwen en wordt verteld door Ineke
Kievit-Broeze. Zĳ schreef een
boek over Moshe, die als jonge
jongen onderdook bĳ haar opa
en oma. Tweede spreker is de
Duitse Jochen Walther, overlevende van de oorlog en alweer
dertig jaar woonachtig in Nĳverdal. Dr. Jan Dirk Wassenaar zal
kort reflecteren op ‘vrĳheid’. Inloop
met koffie en
thee vanaf
19.30 uur, na
afloop gelegenheid om elkaar
te ontmoeten
in de ‘Leerkamer’.
Woensdag 25 maart, 20.00 uur, Hellendoorn, ’n Oalen
Griezen, Dorpsstraat 39, gratis (collecte)

Bijeenkomst:
Beter boeren en
ondernemen
Ingrediënten voor
een bĳeenkomst van
de Reveil Business
Club (RBC) zĳn:
sprekers, buffet en ontmoeting.
De RBC is een groeiend netwerk
van christelĳke zakenmensen,
leidinggevenden en ondernemers,
die maandblad Reveil een warm
hart toedragen. Dit keer komen
de christelĳke zakenmensen bĳeen rond het thema ‘Beter boeren en ondernemen’. Boer en
filosoof Jan Huĳgen verwelkomt
gasten op ‘zĳn’ Eemlandhoeve.
Daarnaast zal hĳ spreken over
herstel van de regionale voedselcultuur en de versterking van
de band tussen boer en burger.
Tweede spreker is Wouter Droppers, die zĳn loopbaan begon als
autoverkoper, directeur werd van
de CBMC en tegenwoordig
president is van Europartners,
een internationale beweging van
christelĳke zakenmensen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden
via www.reveilbusinessclub.nl

Franciscus van Assisi (1182-1226)
Donderdag 2 april, 18.15 - 21.15 uur, Bunschoten-Spakenburg, De Eemlandhoeve, € 45
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Verkiezing Meest Gastvrije Kerk
van Oost-Nederland:

Wij lezen vandaag
Zaterdag 21 maart
Prediker 8:10-17

Maar liefst vier
Twentse kerken
genomineerd

Zondag 22 maart
Exodus 6:26-7:13
Maandag 23 maart
Exodus 7:14-25
Dinsdag 24 maart
Exodus 7:26-8:11
Woensdag 25 maart
Exodus 8:12-28

Op donderdagavond 14 mei vindt in de Dorpskerk van Twello de Verkiezing van de Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland plaats.

Donderdag 26 maart
Exodus 9:1-12
Vrĳdag 27 maart
Exodus 9:13-35

Hiervoor konden de kerken in Overĳssel en Gelderland zich aanmelden. 68 kerken maakten van die
gelegenheid gebruik. De jury heeft daaruit 10 kerken
genomineerd, waarbĳ Twente opvallend goed vertegenwoordigd is.

Zaterdag 28 maart
Exodus 10:1-20

Even doordenken

Genomineerden
Met de Grote kerk in Almelo, de Ontmoetingskerk in
Enschede, de H.H. Simon en Judaskerk in Ootmarsum
en de Protestantse kerk in Tubbergen heeft twente
niets te klagen. De overige nominaties gingen naar de
Lebuinuskerk in Deventer, de Samen Op Weg Kapel
in Duiven, de Antonius van Paduakerk in Nĳmegen, de
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Renkum en
de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel.

Tussen het verafgoden van
iemand en het roepen ‘Kruisig
hem’ zit maar een kleine stap.
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.

Magazine en filmpje
Alle tien kerken zullen worden geportretteerd in een
speciaal magazine en ontvangen bovendien een promotiefilmpje van hun eigen kerk.

Redactieadres Gezamenlĳk Zondagsblad,
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,
redactie@gezamenlĳkzondagsblad.nl

Prĳzen
Voor de winnaars uit de tien genomineerde kerken
liggen bovendien nog drie prĳzen klaar: de Hoofdprĳs
(€ 2.500) en de Aanmoedigingsprĳs € 500), die beide
door de jury worden toegekend en daarnaast een
Publieksprĳs (€ 1.000), waarvoor iedereen die een
voorkeur heeft voor een van de tien genomineerde
kerken, zĳn stem kan uitbrengen op de site
www.gastvrĳekerk.nl Bĳ het ter perse gaan van dit
blad stond de H.H. Simon en Judaskerk aan kop.
Stemmen kan tot 1 mei 2020.

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.

Initiatief
Deze verkiezing is een initiatief van de stichting Welkom in de Kerk en wordt mogelĳk gemaakt door het
programma Toekomst Religieus Erfgoed van de Rĳksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie Overĳssel en de Provincie Gelderland.

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

Bij het ter perse gaan van dit blad stond de H.H. Simon en
Judaskerk in Ootmarsum aan kop bij deze verkiezing.

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Aangenomen
naar Vreeland (deeltĳd,
40%), ds. V.H. van Ginkel te
Stellenbosch, Zuid-Afrika (Beyers
Naudé-Instituut/Kerk in Actie)
naar Papendrecht (herv.
wĳk Oost), ds. C.H. Bĳl te
Waddinxveen (herv. wĳk Oost),
die bedankte voor Bennekom
(herv. wĳk West)
Bedankt
voor Bilthoven (De Ark), ds. G.
Herwig te Nunspeet
voor Genemuiden (herv. wĳk
2), ds. D. Jongeneel te Katwĳk
aan Zee (herv. wĳkgemeente De
Noord)
voor Oud-Vossemeer (herv.),
ds. B.A. Belder te Brakel
voor Urk (geref.), ds. B.J.D.
van Vreeswĳk te Hattem
(Stadsnoordwestwĳk)

GEREF. KERKEN (VRĲG.)
Beroepen
te Nieuwegein
(gemeentepredikant), ds. H.J.
Boersma, die als deeltĳdjustitiepredikant al was verbonden
aan Nieuwegein en die dit beroep
heeft aangenomen
te Hardenberg-BaalderveldZuid, ds. D.C. Meĳer te
Alblasserdam i.c.m. NieuwLekkerland
Beroepbaar
kandidaat I. Poortinga te
Kampen, e-mail ipoortinga@gmx.
com
HERSTELD HERV. KERK
Beroepen
te Nieuwleusen, ds. P. Verhaar
te Nieuwaal en Zuilichem-Brakel
CHR. GEREF. KERKEN
Aangenomen

naar Dronten, ds. J.
Oosterbroek te Kantens
Bedankt
voor Meerkerk, ds. A.J.T. Ruis
te Rotterdam-Kralingen (herzien
besluit)
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Stolwĳk, ds. M.T. Al-Chalabi
te Brakel
te Uddel, ds. G. van Manen te
Elspeet
te Goudswaard, ds. P. Mulder te
Tricht-Geldermalsen
te Leerdam, ds. M. Joosse te Ede
te Sint Annaland, ds. C. van
Ruitenburg te Krimpen aan den
Ĳssel
te Kruiningen, ds. G. Clements
te Gouda
te Nieuwerkerk (Z), ds. M.H.
Schot te Hendrik-Ido-Ambacht
te Oudemirdum, ds. C. van

Krimpen te Yerseke
te Oosterland, ds. C.A. van
Dieren te Rĳssen-Noord
te Sunnyside (Washington,
VS), ds. H. Hofman te Kalamazoo
(Michigan, VS), die bedankte voor
Ridderkerk-Slikkerveer
Bedankt
voor Oostkapelle, ds. R.A.M.
Visser te Apeldoorn
GEREF. GEM. IN
NEDERLAND
Beroepen
te De Beek-Uddel, te
Krimpen aan den Ĳssel en te
Veenendaal, ds. M. Krĳgsman te
Arnemuiden
te Hendrik-Ido-Ambacht, ds.
J. Roos te Barneveld
te Ederveen en te Goes,
ds. O.M. van der Tang te
Alblasserdam, die bedankte voor
Aalburg en voor Kruiningen
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Muziekagenda
Met de bevrijding van Enschede
en Hengelo door Britse troepen op
1 en 3 april 1945 was de strijd in
Twente nog niet gestreden

Zaterdag 21 maart
Matthäus Passion (geënsceneerde
uitvoering), 19.30 uur, Assen,
Jozefkerk, tickets www.vanplan.nl,
€ 32,50
Zaterdag 21 maart
Oratorium Cantate Deo, 20.00
uur, Den Ham, hervormde kerk,
Brink 4, € 10
Zaterdag 21 maart
The Psalm Project, 20.00 uur,
Almere, Parkwĳklaan 44,
€ 7,50
Zaterdag 21 maart
Make Some Noise Kids, Zwolle,
Verrĳzeniskerk, Bachlaan 150,
15.00, € 17 en gezinsticket (4
pers.) € 63,50, info/tickets:
eventsforchrist.nl
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

75 jaar Bevrijding (2)

Zondag 22 maart
The Psalm Project, 19.30 uur,
Nieuw Weerdinge, Gedempte
Achterdiep 18, € 7,50

Overijssel vrij
Driekwart eeuw geleden werden de Tweede Wereldoorlog en de Duitse
bezetting beëindigd. Het verloop van de bevrijding van ons land was
per regio zeer verschillend. Hierover geven Anne Doedens en Liek Mulder brede informatie in hun boek ‘Nederlandse Bevrijdingsoorlog’ *).
Ik haal enkele momenten naar voren uit de vrijheidsstrijd in Overijssel
en Drenthe.

DOOR DS. KO HEKMAN,
ASSEN

In hun verhaal
over Overĳssel lezen we: met de bevrĳding
van Enschede en Hengelo door
Britse troepen op 1 en 3 april
1945 was de strĳd in Twente
nog niet gestreden. Op 4 april
bevrĳdden de Canadezen Almelo, een dag later Vriezenveen en
Vroomshoop en op 6 april Den
Ham.

derd man ontsnapten en bleven
uit handen van de Duitsers door
zich onder de kerkgangers te
mengen. Daarna vonden ze met
hulp van inwoners onderdak in
Wierden en omgeving. Wie niet
weg konden komen, werden
door de Duitsers in een textiel-

fabriek in Wierden opgesloten.
Ook maakte in Wierden grote
indruk dat op 29 maart 1945
als represaille tien mannen uit
verschillende plaatsen werden
gefusilleerd, slechts enkele dagen
voor de bevrĳding.
Nĳverdal
Op 9 april werd Nĳverdal bevrĳd
door de Canadezen. Op 22
maart 1944 was Nĳverdal het
doelwit geweest van bommenwerpers die er niet in geslaagd
waren hun missie in het Ruhrgebied uit te voeren. Bĳ dit gele-

genheidsbombardement vielen
73 doden en vele gewonden.
Salland
De bevrĳding van Salland begon
op 6 april met de verdrĳving van
de Duitsers uit Gramsbergen
en Hardenberg. Later volgden
De Wĳk, Lutten, Slagharen en
Dedemsvaart. Op 11 april trokken Canadese troepen Ommen,
Witharen, Balkbrug en Heemse
binnen. Op 12 april volgde de

Lees verder op pagina 10

Vrĳdag 27 maart
Matthäus-Passion Twentse
Christelĳke Oratorium Vereniging
(TCOV), 19.00 uur, Hengelo,
Stadhuishal, Burgemeester Van
der Dussenplein 1
Vrĳdag 27 maart
InSalvation-Exodus Tour, 19.30 uur,
Assen, Baptistengemeente de Ark,
€ 3,50, info/tickets:
eventsforchrist.nl
Zaterdag 28 maart
The Psalm Project, 20.00 uur,
Dalfsen, Brethouwerstraat 19,
€ 7,50 (voor 18+)

Wierden
De Duitsers hielden van 5 tot 7
april stand in en om Wierden,
om zich op 7 en 8 april terug
te trekken richting Nĳverdal.
Er werd vooral gevochten om
de Wierdense brug over het
Twentekanaal en om de brug

Zaterdag 28 maart en zondag
29 maart
Wandeltheater Dolorosa,
Kampen, Bovenkerk, € 17,50
(tot en met 11 jaar € 12,50)
Zaterdag 28 maart
40-dagentĳd-concert, 19.30 uur,
Veendam, Grote Kerk, J.G.
Pinksterstraat 5, € 10

HET VERLOOP VAN DE BEVRIJDING

Zaterdag 28 maart
Mini-Mattheüs Passion, 20.00
uur, Nieuw-Amsterdam,
Noorderkerk, Vaart Noordzĳde
139, gratis (collecte)

VAN ONS LAND WAS PER REGIO ZEER
VERSCHILLEND.

bĳ Aadorp. Wierden maakte al
eerder kennis met de gruwelen
van de oorlog. Op Eerste Kerstdag 1944 reed door Wierden
een trein met 1400 dwangarbeiders, merendeels afkomstig van
de Zeeuwse en Zuid-Hollandse
eilanden, richting Duitsland. Bĳ
het station beschoten Engelse
Spitfires de locomotief. Er vielen
doden en gewonden. Tweehon-

Woensdag 25 maart
Thema-avond: 75 jaar vrĳheid?
De verhalen van Moshe en Jochen,
20.00 uur, Hellendoorn, ’n Oalen
Griezen, Dorpsstraat 39, gratis
(collecte)

Zondag 29 maart
Zangdienst Johannes de Heer,
19.15 - 20. 30 uur, Diever,
Kruiskerk, Kruisstraat 1a

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

Op de Canadese begraafplaats in Holten zijn de Canadese soldaten begraven die vielen tijdens WO II.
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Agenda

Zaterdag 21 maart
Symposium Lente in de kerk, 9.15
- 17.30 uur, Lelystad, Congrescentrum De Pĳler, € 29,50, info/
aanmelden: www.lenteindekerk.nl

Zaterdag 21 maart
Liedboekmiddag Veendam, 14.00
- 16.45 uur, Veendam, Grote
Kerk, J.G. Pinksterstraat 5,
€ 7,50, info: Marjan Pierhagen,
tel 0598 - 613 308, aanmelden:
liedboekdagen@pknveendam.nl

Vervolg van pagina 9

bevrĳding van Steenwĳk.
Op 6 februari 1945 had een
bommenwerper, die met nog
zes andere bommenwerpers
op zoek was naar transporten en lanceerinrichtingen van
V1-wapens een vrachtauto
getroffen die met Joodse gevangenen naar Westerbork moesten worden gebracht. Zeven van
hen overleden. Bĳ het schoonvegen van de noordelĳke Ach-

terhoek en Midden-Overĳssel
vonden de geallieerden lange
stroken beton en verwrongen
ĳzer, de opgeblazen lanceerinrichtingen van V1-wapens in
Dalfsen, Hellendoorn en Almelo.
Zwolle
Begin april wachtten zestien
verzetsstrĳders en gevangenen
uit Zwolle en andere plaatsen
op hun executie, als represaille voor een sabotage aan de
spoorlĳn. Een Duits vuurpeloton executeerde op 4 april op

de Gelderse Dĳk bĳ Hattem zes
mannen. Op 10 april deed een
Duits commando een vergelĳkbare smerige klus bĳ het Katerveer, een veerdienst ten Westen
van de stad, door negen gevangenen dood te schieten.
Kampen
Op 14 april werd Zwolle bevrĳd.
Het was ook de bevrĳdingsdag
van Staphorst, Genemuiden en
Hasselt. Een dag later volgden
Vollenhove, Giethoorn, de dorpen in de voormalige gemeente

Zaterdag 21 maart
Synagogedienst en Hebreeuwse
les, 11.00 uur, Borne, gebouw
De Fontein, Twĳnerstraat 6, meer
weten: info@messiaansesjoel.nl

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

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

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

Woensdag 25 maart
Koffieochtend met Marianne van
Steenwĳk ‘Houd contact, omgaan
met verschillen,’ woensdag 25
maart, 9.15 - 11.15 uur,
Wierden, Dorpskerk, Hebron,
Burgemeester J.C. v/d Bergplein 3

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

Woensdag 25 maart
Stilteviering, Hengelo,
Thaborkerk, Gerrit Peuscherstraat, 19.15 uur

Donderdag 26 maart
Gesprekskring 35-40+ over succes, 20.00 uur, Waterstaatskerk,
Hengelo, Deldenerstraat 18, aanmelden: ingrid.schurer@home.nl

Donderdag 26 maart
Leerhuis over gedachtengoed
Bonhoeffer met professor dr.
G.C. den Hertog, Wierden,
Dorpskerk, Hebron, Burgemeester J.C. van den Bergplein 3

Donderdag 26 maart
Themabĳeenkomst over diaconaat in de praktĳk met Geesje
Werkman, 20.00 uur, Hellendoorn, de Leerkamer, hoek Jac.
Kapteĳnstr./Zuid Esweg

Vrĳdag 27 maart
Stiltetour met Mirjam van der
Vegt & Ronald Koops, Elburg,
Vrĳe Evangelische Gemeente,
Boterbloem 15, kaarten: www.
stiltetour.nl, € 18,99 (+ € 2 reserveringskosten)

Zaterdag 28 maart
Vastenwandeling Bargerveen,
10.00 uur, Weiteveen, RK Kerk,
Zusterweg 19 (inclusief koffie,
thee en broodje)

Lees verder op pagina 11

boeken

DOOR DR. JAN DIRK WASSENAAR,
HELLENDOORN

Dr. Bert Loonstra, Eén kerk.
Weg uit de verdeeldheid;
Buĳten en Schipperheĳn
Uitgeverĳ, Amsterdam; 159 p.;
ISBN 9789463690560; € 15,90.
Loonstra lĳdt aan de verdeeldheid
op het kerkelĳke erf. Hĳ waardeert initiatieven die samen te
vatten zĳn onder ‘spirituele oecumene’, maar het is hem allemaal
te vrĳblĳvend. Er zullen concrete
stappen gezet moeten worden
op de weg naar eenheid. Dan
mogen we ons niet langer focussen op ons eigen kerkverband of
op onze eigen plaatselĳke kerk wat de auteur ‘eigenkerkjespelen’
noemt. We dienen ons te richten
op de ene kerk van Christus waar
we deel van uitmaken. Loonstra
biedt daarvoor verschillende aanknopingspunten aan. Een mooi
gespreksboekje voor persoonlĳk
en (inter)kerkelĳk gebruik.

Dr. J.P. de Vries, Theologische blik op economische
vragen. Capita selecta uit de
economische ethiek; Buĳten
en Schipperheĳn
Uitgeverĳ, Amsterdam; 192 p.;
ISBN 9789463690195; € 22,50.
Dr. J.P. de Vries, theoloog en oudhoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, bundelde een aantal
eerder verschenen artikelen op
het snĳvlak van theologie en economie, een relatie die zĳns inziens
in de theologie verwaarloosd is.
Daar heeft hĳ gelĳk in. Ik noem
enkele kwesties die de auteur
bespreekt: ‘christelĳke ethiek en
de geest van het neocalvinisme’,
‘morele overwegingen bĳ inkomensverschillen’ en ‘de sociale
verantwoordelĳkheid van de overheid’. Het boekje wordt gedragen
door de overtuiging dat niet geld
en bezit, maar liefde en gerechtigheid de leidende gezichtspunten
dienen te zĳn. Waarvan akte!
Hinne Wagenaar, Zalige Eenvoud; Uitgeverĳ Noordboek,
Gorredĳk; gebonden, 208 p.;

ISBN 9789056155711; € 22,50.
Een boek van de predikant van
de pioniersplek Nĳkleaster en de
kerkelĳke gemeente Westerwert
te Jorwert en omstreken. Het
gaat over de acht zaligsprekingen
van Jezus, waarmee hĳ zĳn Bergrede begint. Daarin formuleert hĳ
de essentie van het geloof en de
basisprincipes voor een gelukkig,
een ‘zalig’ leven. De essays van
Wagenaar vormen een combinatie
van bĳbels-theologische beschouwingen en persoonlĳke overwegingen. Het werk van de auteur in
Nĳkleaster, waar gezocht wordt
naar nieuwe wegen voor geloof
en spiritualiteit, vormt de achtergrond. Duidelĳk is, dat het project
te midden van de grazige weiden
en de waat’ren der rust in Friesland niet op zichzelf staat. Wagenaar ziet het als onderdeel van
een nieuw-monastieke beweging,
waar Dietrich Bonhoeffer - 2020 is
tenslotte onder meer Bonhoefferjaar - al in 1935 naar verlangde. De
auteur van Zalige Eenvoud geeft
veel te denken. En te doen.

Brederwiede alsmede Zwartsluis. Op 17 april bevrĳdden de
Canadezen Kampen, de laatste
nog niet bevrĳde grote Overĳsselse Ĳsselstad.
*) Nederlandse Bevrĳ dingsoorlog 1944/1945. Anne Doedens en Liek Mulder. Uig. WalburgPers , Zutphen. 2020
ISBN 9789462494497

De Duitsers hielden van 5 tot 7 april stand
in en om Wierden, om zich op 7 en 8 april
terug te trekken richting Nijverdal.

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 22 maart, om 9.30 uur,
zal Ds. E. van Veen uit Steenwĳkerwold bĳ ons voorgaan. Dat
hopen we tenminste, want veel
kerken met een grote gemeente
moeten hun deuren op slot houden tĳdens de kerkdiensten. Wat
dat betreft is het op ’t moment
een voordeel als je met een kleine groep zoals in Blanken-ham
een kerkdienst kunt houden. We
geven elkaar geen hand en kunnen een eindje bĳ elkaar vandaan
zitten. Maar het is een onwerkelĳke situatie die zelfs de ouderen onder ons niet eerder hebben meegemaakt en hoe het de
komende weken zal gaan met de
erediensten is uiteraard onzeker.
Zieken, eenzamen en allen die
pĳn en verdriet hebben en/of het
coronavirus aan den lĳve ondervinden wensen we Gods troost
en nabĳheid toe.
Pastorale hulp
Als u die nodig hebt, neemt u
dan contact op met een van de
ouderlingen.
Bloemen met felicitaties werden
bezorgd bĳ ondergetekende en
haar echtgenoot, die beiden hun
verjaardag vierden. Beide werden
in dank aanvaard.
Overdenking
Job 5:8-9: “Ik zou me in jouw
plaats tot God wenden, aan God
zou ik het oordeel overlaten. Hĳ
doet grote, ondoorgrondelĳke
dingen, ontelbaar zĳn de wonderen die Hĳ verricht” Vrienden
onder elkaar, de een mach-teloos
bĳ het ongeluk van de ander. Wat
moet je zeggen in een zo uit de
hand gelopen situatie? Kun je
nog van betekenis zĳn als er van
je vriend niets meer over is dan
een radeloos, geteisterd mens,
die niet weer waar hĳ het zoeken moet? Word je dan zelf ook
radeloos? Ga je zwĳgen omdat
je gewoon geen woorden meer
hebt om de ander op te beuren?
Deze vriend weet dat hĳ tekortschiet, dat hĳ geen oplossing kan
bieden, niet eens kan troosten.
Het wordt een doorverwĳzing.
Ik zou me in jouw plaats tot God
wenden, mĳn vriend. Laat het
aan Hem over. We snappen Hem
niet, maar ontelbare malen hebben we ons over Hem verbaasd.
Dat is praten vanuit vertrouwen.
Dat is een wegwĳzer zĳn. Soms is
er niet meer dan dat, maar het is
genoeg.
Joke Verweerd uit: Toeval bestaat
niet
Veertigdagen
De duur van de periode van zes
weken, ruim veertig dagen, is
reeds heel vroeg ontstaan. In
zĳn Paasbrief van het jaar 334
schrĳft Athanasius, bisschop van
Alexandrië er al over. Het getal
veertig verwĳst naar belang-

rĳke gebeurtenissen in de Bĳbel.
Mozes bĳvoorbeeld: de man die in
opdracht van God het volk Israël
bevrĳdde uit de slavernĳ in Egypte, bracht veertig dagen door op
de berg Sinaï. Daar ontving hĳ van
God leefregels voor het volk. De
tocht van het volk Israël door de
woestĳn duurde veertig jaar. En
de bezinningstĳd die Jezus aan het
begin van zĳn werk doorbracht in
eenzaamheid was veertig dagen.
Het getal veertig staat voor een
generatie, een mensenleven. Het
is dus niet zozeer een teleenheid als wel een symbolisch getal.
Getallen worden in de Bĳbel vaak
bĳ wĳze van spreken gebruikt.
Veertig is de aanduiding van volheid, volledigheid, in dit geval met
het oog op bezinning. (Uit: christelĳk feesten en hun betekenis)
Banken en graven voor de
rĳken (info PKN)
Behalve voor de eredienst zĳn
kerkgebouwen eeuwenlang ook
voor andere, wereldlĳke doeleinden gebruikt, bĳvoorbeeld voor
vergaderingen of rechtsspraak.
Een belangrĳke nevenfunctie was
ook die van begraafplaats. De
kerk vormde een relatief veilige
rustplaats. Bovendien kon de
gelovige het eigen aanzien vergroten met een mooi graf. Al in de
Middeleeuwen lieten rĳke gelovigen een monumentaal graf voor
zich oprichten, bĳvoor-beeld in
de buurt van het altaar. Een unieke verzameling praalgraven uit de
vĳftiende en zestiende eeuw is
te vinden in de Grote Kerk van
Breda. Na de Reformatie kwam
aan het begraven in de kerk geen
eind. De mooiste praalgraven
in ons land kwamen juist tot
stand in de protestantse zeventiende eeuw, in de Amsterdam-se
Nieuwe Kerk o.m. voor de zeehelden Michiel de Ruyter en Jan
van Galen. In de Nieuwe Kerk
in Delft verrees het graf voor
Willem van Oranje zelfs op de
plaats van het voormalige hoogaltaar. Maar ook op het platteland
werden monumentale graven
gesticht. Zo maakte de beroemde
beeldhouwer Rombout Verhulst
een praalgraf voor baron Carel
Hiëronymus (overleden in 1669)
in het Groningse Midwolde en
één voor Willem van Liere, overleden in 1654 en zĳn echtgenote
in het Zuid-Hollandse Katwĳk aan
de Rĳn. Beeldbepalend voor het
protestantse kerkinterieur zĳn
ook de rouwborden aan de wanden, die de namen van gestorven
gemeenteleden in herinnering
roepen. Ze tonen het familiewapen van de overledene en diens
geboorte- en sterfdatum. Vaak
vormen deze borden één geheel
met de herebanken, rĳk bewerkte
privé-gestoelten voor vermogende gemeenteleden of notabelen.
Deze banken kregen bĳ voorkeur
een plaats tegenover de preekstoel.
Citaat: Rampspoed brengt mensen tezamen, wanneer het kwaad
dat over hen komt hetzelfde is.
(Aristoteles, van 384-322 v. Chr.
Hĳ was de beroemdste wĳsgeer uit de Griekse oudheid, zĳn
geschriften werden tĳdens de
middeleeuwen in West-Europa
bekend en zĳn van enorme
invloed geweest op de ontwikkeling van wĳsbegeerte en natuurwetenschappen)
Namens de kerkenraad van de
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Protestantse gemeente Blankenham,
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba,

Blokzijl

P R OT. G E M .

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

Zondag 22 mrt is er ook geen
dienst vanwege het coronavirus. Dit evenals zondag 15 maart
waarvan ook de dienst was afgelast!
Komende zondag de 22e is het
de 4e zondag van de 40 dagentĳd, maar er is geen kerkdienst
door het coronavirus helaas! Dus
ook geen koffiedrinken. Laten we
hopen en erop vertrouwen dat
dit alles van korte duur zal zĳn.
Het is heel onwerkelĳk allemaal.
Toch wensen we elkaar een gezegende zondag toe!
Pastoraat. Dhr. Joost ter Meer,
Steenwĳkerdiep-zuid 15 8371TE
Scheerwolde is afgelopen maandag geopereerd aan zĳn rug en
is wel weer thuis. Het zal echter
de nodige tĳd van herstel vragen.
Heel veel kracht en zegen toegewenst!
Aan nog anderen denken we, die
ook te maken hebben met de
nodige zorg!
Op U alleen, mĳn licht, mĳn kracht,
stel ik mĳn hoop. U zorgt voor mĳ.
Door golven heen, door storm en
nacht
leidt mĳ uw hand. U blĳft nabĳ.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mĳn angst, verdrĳft de
dood.
Mĳn vaste rots, mĳn fundament,
U bent de grond, waarop ik sta.
Lied 939: 1
Verjaardag en jubilea: Voor
al de jarigen en jubilarissen van
de afgelopen week en komende
week: een hartelĳke gelukwens!
Wat gebeurde er de week
vooraf aan 15 maart?
Kerkdiensten. Zondag 15 mrt.
was er geen dienst i.v.m. corona!
Het was de 3e zondag van de 40
dagentĳd.
Woensdag 11 mrt. was de biddagdienst ook in de Wielewaal
Donderdag 12 mrt. kwam het
moderamen bĳeen om te besluiten ‘hoe en wat met Corona.’
Pastoraat en diaconaat: Er was
op velerlei manier aandacht voor
elkaar: bloemen, een kaartje,
telefoontje, appje, een praatje op
de hoek en bezoek.
Kleine overpeinzing bĳ de
zondag van vorige week zondag
15 maart.
Dit was de 3e zondag van de 40
dagentĳd.
We bevinden ons in een hoogst
ongewone situatie: door het
coronavirus komt zo’n beetje
alles tot stilstand. Deze, voor het
oog onzichtbare indringer, heeft
wereldwĳd een enorme impact.
Eerst denk je: het zal zo’n vaart
toch niet lopen? Nu weten we
beter. Ineens ervaren we hoe
kwetsbaar wĳ zĳn als persoon en
als (wereld)samenleving. Om tot
een oplossing te komen hebben
wĳ elkaar nodig: op het persoonlĳk vlak, op het zakelĳk-economisch vlak en op internationaal
niveau. Het is nu de hoogste tĳd

om de verbinding met elkaar te
zoeken. Niet: waarin verschil ik
van jou? Maar: waarmee kan ik
jou helpen!
De komende zondagen zullen
kerken overal op de wereld gesloten zĳn. Niet zozeer uit angst,
maar veeleer uit verantwoordelĳkheidsgevoel. Met elkaar
een dienst bewĳzen. Ook dat
is geloof, ook dat is kerkzĳn. Er
voor zorgdragen dat het virus zo
min mogelĳk de kans krĳgt om
zich te verspreiden en het aantal
slachtoffers zoveel mogelĳk te
beperken. Groot respect voor al
die artsen en verpleegkundigen
die zich inzetten voor hun zieke
medemens. Die met zorg en liefde mensen verzorgen, opvangen,
gerust proberen te stellen. Maar
ook, in het ergste geval, een arm
om die schouder zĳn, een troostend woord hebben of een glas
water schenken voor families die
afscheid moeten nemen van hun
dierbaren. Laten we hen vooral
gedenken en hen danken in onze
gebeden.
Ja, het is raar. Kerken dicht. Geen
samenzang, geen Schriftlezing,
geen gezamenlĳk gebed en niet te
vergeten: geen gezamenlĳk koffiedrinken na afloop. Maar de zegen
kunnen we elkaar wel geven! Als
we niet bĳ elkaar over de vloer
kunnen of durven: gelukkig is er
de telefoon! Laten we elkaar de
komende tĳd gewoon eens wat
vaker bellen. “Hoe gaat het met
je? Nee, ik bel zo maar even. Even
horen hoe het met je gaat. Kan ik
nog iets voor je doen?”
Deze zondag zouden we lezen
en horen hoe Mozes met het
volk in de woestĳn is. Een volk
op weg met een stotterende leider en een God waarmee ze het
maar wat moeilĳk hebben. Die
belofte van dat beloofde land, dat
klinkt prachtig, maar kun je er
van op aan? Hoe betrouwbaar is
deze God? Zonder water zitten
ze, het volk Israël. Niets ergers
dan dat. Dorst is een verschrikkelĳke kwelling. Je houdt het als
mens langer uit zonder voedsel
dan zonder water. Ik begrĳp hun
onvrede, hun gefoeter, hun (aan)
klacht: Is God nou in ons midden of niet? Ik las ergens: klagen
mag. Een Russische jood emigreerde naar Israël. Hoe was het
daar? vroegen de mensen. Nou,
ik mocht niet klagen, zei de man.
Maar hoe was het met de huisvesting en eten en drinken? Nou,
ik mocht niet klagen, zei de man.
Maar waarom ben je dan weer
teruggekomen? Nou, zei de man,
hier mag ik klagen.
Mozes mag op de rots slaan.
Uit het doodse, harde en koude
materiaal stroomt levend makend
water. Is God nou in ons midden of niet? Is God ook bĳ onze
strĳd betrokken tegen Corona of
andere ziekten? Soms slaan we op
de rots, maar zien we geen enkel
resultaat. Hoe frustrerend is dat!
Maar dat wil niet zeggen dat er
nooit water uit de rots zal gaan
stromen. Mozes mag dan een
stotteraar zĳn geweest, hĳ waagt
het om de staf te heffen tegen
het lot. Hĳ gelooft in het andere,
misschien wel schier onmogelĳke:
hĳ gelooft dat er water zit in de
rots. Dat geloof, die hoop, geeft
ons kracht en moed om onze weg
te vervolgen. Ook al komt er nog
zoveel rampspoed op ons pad,
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Zaterdag 28 maart
Symposium Nationaal Orgelmuseum, 10.30 uur (10.00 uur inloop),
Elburg, Nationaal Orgelmuseum,
Van Kinsbergenstraat 5, € 7
Zaterdag 28 maart en zondag 29 maart
Wandeltheater Dolorosa, Kampen, Bovenkerk, € 17,50 (tot en
met 11 jaar € 12,50)

Zondag 29 maart
Wĳkwandeling bĳ synagoge, 12.00
- 13.15 uur, Enschede,
Prinsestraat 14, € 4 (inclusief koffie/thee na afloop)
Maandag 30 maart
Training Kerkrentmeesters (deel
2), 19.30 - 21.30 uur, Nĳverdal,
€ 40, aanmelden: pkn.nl
Maandag 30 maart - vrĳdag
3 april
Vĳfdaagse vasten, maandag 30
maart 9.30 uur - vrĳdag 3 april
15.00 uur, Diepenveen,
Klooster Nieuw Sion, Vulikerweg
6, aanmelden:
retraites@nieuwsion.nl
Dinsdag 31 maart
Cursus ‘De 7 wonderen van het
kruis’ met Tineke van Streun
(deel 7), 19.30 uur, Zwartsluis,
De Poort, Het Singel 16, info:
leerhuiszwartewaterland.nl
Woensdag 1 april
Studiedag persoonlĳk leiderschap
met Benedictus, 9.00 - 16.00 uur,
Diepenveen, Nieuw Sion,
Vulikerweg 6, www.nieuwsion.nl
Woensdag 1 april
Cursus Ruimte voor de Geest
(deel 1) met ds. Jelle de Kok,
20.00 uur, Dronten, De Lichtboei 37, € 10, aanmelden: carolineoosterhoff@outlook.com,
info: ewv.nl
Donderdag 2 april
Regio Event CBMC Twente met
Wim Kater, Vriezenveen, 1Life,
Kanaalweg Zuid 1, 17.00 uur incl.
maaltĳd € 27,50, 18.30 uur
zonder maaltĳd, incl. koffie/drankje € 10, aanmelden: eventbrite.nl
Donderdag 2 april
Bĳeenkomst Reveil Businessclub
over beter boeren en ondernemen met Jan Huygen, 18.15 21.15 uur,
Bunschoten-Spakenburg,
De Eemlandhoeve, € 45
Donderdag 2 april
Israëllezing door Els van Diggele
(historica en journaliste), 19.30
uur, Dedemsvaart, de Fontein,
Hoofdvaart 7, gratis
Donderdag 2 april
Lezing: christen-zĳn in islamitisch
land door Jos Strengholt, 19.45 21.45 uur (19.15 uur zaal open),
Assen, GKV ‘Het Noorderlicht’,
Scharmbarg 37, € 5, aanmelden:
thema-avond-noorderlicht@
gkvassenpeelo.nl
Donderdag 2 april
Lezing en expositie Marĳke Talen,
19.30 uur, Vroomshoop, Het
Punt, theaterzaal
Informatie voor de agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlĳkzondagsblad.nl
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Waar blijft het orgel
als de kerk sluit?
Veel orgelliefhebbers vragen zich
af wat er met de orgels gebeurt
van kerken die gesloten worden. Daarom organiseert het
Nationaal Orgelmuseum een
symposium om hierover met
elkaar te spreken en naar oplossingen te zoeken. Prof. dr. Fred
van Lieburg, hoogleraar Religiegeschiedenis aan de VU, spreekt
over ‘Tussen grachtengordel en
Biblebelt. De toekomst van de
Nederlandse orgelcultuur’. ’s Middags gaat dr. Jan Dirk Wassenaar
in op het onderwerp ‘Orgelrestauraties en kerkelĳk toezicht’.
Wassenaar is predikant te Hellendoorn en voorzitter van de commissie Orgelzaken van de PKN.
Dagvoorzitter is Eelco Elzenga,
voormalig adjunct-directeur van
paleis het Loo en conservator
van het Orgelmuseum. Om half
vier verzorgt Wibren Jonker een
afsluitend concert in het museum.
Aanmelden kan tot en met dinsdag 24 maart via: info@nationaalorgelmuseum.nl. Lunch is niet bĳ
de prĳs inbegrepen, hiervoor kan
men naar het centrum van Elburg.

Zaterdag 28 maart, 10.30 uur (10.00 uur inloop), Elburg,
Nationaal Orgelmuseum, Van Kinsbergenstraat 5, € 7

Lezing en expositie
in Vroomshoop

Marĳke Talen stelde een boek
samen met 25 portretten en verhalen van Joodse overlevenden
van de Tweede Wereldoorlog.
‘overLeven’ heet het boek en
is voor € 20 te koop via info@
fotografiemarĳketalen.nl Aan
het onderwerp overleven wĳdt
ze ook een lezing in Het Punt in
Vroomshoop. Wie wil, kan dan
meteen de foto-expositie bekĳken, die nog loopt tot en met
dinsdag 24 april.
Donderdag 2 april, 19.30 uur, Vroomshoop,
Het Punt, theaterzaal

Leren van de
PG Enschede
De protestantse gemeente
Enschede heeft een aantal veranderingen doorgevoerd. In de
verbouwde Ontmoetingskerk vinden nu de vieringen plaats. Ook
is men van vĳf wĳken naar één
wĳk gegaan. De organisatiestructuur is aangepast aan de nieuwe
situatie en in de kerkenraadsvergaderingen is nu meer ruimte
voor geloofsinhoudelĳke onderwerpen en bezinning. Aangezien
veel anderen (Twentse) kerken
benieuwd zĳn hoe dat is gegaan
en hoe het nu loopt, organiseert
de Enschedese protestantse
gemeente een speciale dag om
hierover met elkaar te spreken.
Aanmelden via: info@pgenschede.
nl. Inclusief lunch.
Zaterdag 4 april, 10.30 - 14.30 uur, Enschede,
Ontmoetingskerk, Varviksingel 139, € 5
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ook al leven we met 100 en 1
vragen, ook al weten we dat ons
leven eindig is: in leven en in sterven, God is ons nabĳ.
Nog even dit…
Ik wil laten weten dat het erg
goed met mĳ gaat. De afgelopen
weken hebben we ontzettend
veel kaarten en goede wensen
mogen ontvangen. Ik ben er van
onder de indruk en ook door
ontroerd. Nogmaals: heel hartelĳk bedankt! Ik had mĳ voorgenomen om deze week weer meer
te gaan werken en vooral veel bĳ
jullie op bezoek te gaan, maar dat
zal gezien de omstandigheden en
ontwikkelingen in ons land niet
gaan. Wel zal ik deze week aan
telefoonpastoraat gaan doen.
Doet u ook mee? Gewoon elkaar
bellen. En laten we hopen dat
onze regering de juiste beslissingen kan en durft te nemen en dat
dit niet te lang zal gaan duren. In
ieder geval, jullie allen een hartelĳke groet vanuit de pastorie!
Jelle Vonk
Op 14 maart is het bericht verstuurd dat er in ieder geval tot
31 maart geen kerkdiensten zĳn.
We volgen hiermee het advies op
van de regering. We willen maar
wat graag dat het virus niet nog
meer mensen treft. Bĳzonder is
het wel dat er geen vertrouwde
dienst is op zondag. Is dit ooit
eerder voorgekomen? Misschien
wel maar dat is dan wel al heel
lang geleden. Vanmorgen is er een
poster opgehangen bĳ de Grote
Kerk en andere plekken in Blokzĳl. Ook in de Wielewaal is de
poster gebracht.
Heel veel activiteiten worden
geannuleerd. Zoveel mogelĳk
thuis werken wordt geadviseerd.
Veel scholen zĳn dicht. Wat als
de eenzaamheid je overvalt?
Wat als je wordt overmand door
angst? Wat kunnen we doen als
gemeente? Wat kun jĳ betekenen
voor onze omgeving? Omzien
naar elkaar. Dat is een vreemde
woordkeuze. Het woordje zien
zit in omzien en elkaar zien is nu
net wat op dit moment wat lastiger is. Is er pastorale zorg nodig?
Neem contact op met je wĳkouderling.
De komende periode zullen we
de Zondagsbrief voorzien van
alternatieve inhoud. De komende
weken zal Jelle ons wekelĳks iets
ter overdenking meegeven. Geen
kerkdienst, maar is het misschien
mogelĳk om een videoboodschap
op te nemen en uit te zenden via
www.kerkdienstgemist.nl ?
Gooi eens een briefje met je telefoonnummer door de brievenbus
bĳ ouderen in je straat en vraag
hoe het met ze gaat. Hebben ze
nog iets nodig?
Het aanbod van een gezelligheidstelefoonlĳn voor mensen die
behoefte hebben aan een ‘kletsje’
nu ze alleen thuiszitten. Door
gebruik te maken van de telefoon kan het allemaal vanuit huis
gebeuren en is er geen kans op
besmetting. Zĳn er vrĳwilligers
die dit zouden willen opzetten?
Of een fijne wandeling. Dat zou
toch nog wel moeten kunnen?
Misschien is er iemand die het
leuk vindt om hiervoor het initiatief te nemen?
Heb je meer tips of vind je het
leuk om mee te denken, ik verneem het graag.

Karin Rozendal, Scriba,
0623327236, Pgb4@xs4all.nl
De KinderKerk
Projectlied:
De paaskaars brandt, zo weten wĳ;
God maakt het licht voor jou en mĳ.
Hĳ maakt een eind aan je verdriet,
want Hĳ vergeet de mensen niet.
Dit is het woord dat Hĳ ons geeft;
Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben Ik erbĳ,
voor altĳd ga Ik aan je zĳ.
Bezoekdienst
Jarig 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. 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

In verband met de door van
rĳkswege verstrekte informatie
betreffende het coronavirus zullen er in ieder geval zondag, 22
en 29 maart geen erediensten
worden gehouden. Zodra de zondagse diensten weer hervat gaan
worden, zullen we u hiervan tĳdig
in kennis stellen.

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

Beste mensen, gemeenteleden en
andere belangstellenden,
Op donderdag 12 maart, zĳn er
door de overheid extra maatregelen aangekondigd vanwege
het coronavirus. Met dit bericht
informeren we u over wat deze
maatregelen betekenen voor onze
gemeente.

Afhankelĳk van de ontwikkelingen
worden voor de kerkdiensten tot
1 april wekelĳks verdere besluiten
genomen.
We snappen dat dit een heel
ongewone situatie is en begrĳpen
uw bezorgdheid. We volgende
nieuwe maatregelen van de overheid om de verspreiding van het
virus te voorkomen.
Waarschĳnlĳk bereiken we niet
iedereen. Mogen we een beroep
doen op u en u vragen of u dit in
uw omgeving kenbaar wilt maken?
Alvast hartelĳk dank.
Via de website https://kuinreblankenham.protestantsekerk.net/
proberen we u zoveel mogelĳk op
de hoogte te houden.
Met vriendelĳke groet,
Namens de kerkenraad, Elly
Paulusma (scriba) en Johannes
Woudsma (voorzitter)
Kerkdiensten in Kuinre. Met
ingang van 1 januari 2020 is er in
Kuinre elke week dienst om 10.00
uur. U bent van harte welkom.
Kerkdiensten onder voorbehoud (i.v.m. het coronavirus):
Zondag 22 maart is de vierde
zondag van de 40 dagentĳd. Mevr.
B. Groen uit Giethoorn zal in
deze dienst voorgaan.
Zondag 29 maart is de vĳfde
zondag van de 40 dagentĳd. In
deze dienst zal ds. J. Menkveld uit
Wanneperveen voorgaan.
Zondag 5 april is het Palmzondag.
Ds. C.P. Meĳer uit Zwolle zal in
deze dienst voorgaan.
De bloemen uit de dienst van 8
maart zĳn naar dhr. A. Mulder
gegaan.
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

Bericht kerkenraad
Het Corona-virus beheerst
momenteel ons dagelĳks leven.
De overheid heeft adviezen gegeven en maatregelen genomen.
In navolging daarvan heeft de
kerkenraad van de Protestantse
kerk in Steenwĳkerwold besloten om de erediensten op de
zondagen 15, 22 en 29 maart niet
door te laten gaan. Dit advies
was ook al gegeven door de Protestantse kerk Nederland. Dit
is een ingrĳpend besluit: juist de
Veertigdagentĳd is voor velen
een periode van inkeer en bezinning. Velen beleven dit door als
gemeenschap samen te komen in
de kerk en zullen teleurgesteld
zĳn dat dit nu niet mogelĳk is.
Maar we voelen als kerkenraad
ook de verantwoordelĳkheid
voor de gemeente die op zondag
bĳ elkaar komt. We willen daarom de adviezen van de autoritei-

ten niet negeren en hopen dat
hiervoor begrip is, ondanks de
verregaande consequenties. We
hopen dat vanaf zondag 5 april,
palmzondag, de diensten weer
hervat kunnen worden, maar
we moeten de ontwikkelingen
afwachten. Mocht u moeite hebben om bepaalde boodschappen
in huis te krĳgen dan is de kerkenraad bereidt hier de helpende
hand te reiken. Daarvoor kunt u
contact zoeken met één van de
kerkenraadsleden.
Groet van uw kerkenraad
Het coronavirus beheerst
momenteel ons hele leven. Elke
dag verandert de situatie en
worden nieuwe maatregelen
afgekondigd. En hoe lang dit gaat
duren is nog onzeker. Kerkdiensten kunnen geen doorgang vinden, althans niet op de normale
manier en het lĳkt raadzaam om
sociale contacten tot een minimum te beperken. Iedereen kan
en moet daaraan een bĳdrage
leveren, vooral met het oog op
kwetsbare mensen.
Intussen bergt elke crisis ook
een kans in zich. Het is ook wel
bĳzonder dat dit samenvalt met
de veertig dagen tĳd. Een tĳd van
inkeer en bezinning Heel duidelĳk wordt dat wĳ als mensen
kwetsbaar zĳn en met elkaar verbonden en elkaar nodig hebben
voor ons welbevinden. En dat
we elkaar nodig hebben. Als kerkenraad zullen we zeker dezer
dagen nadenken hoe we in deze
moeilĳke tĳd handen en voeten
kunnen geven aan het gemeentezĳn. Juist nu is het goed om naar
elkaar om te zien, in een andere
vorm dan gewend zĳn, maar een
kaartje sturen of een belletje kan
altĳd. Laten we hopen dat de
verspreiding van het virus te stuiten valt. Laten we allemaal onze
verantwoordelĳkheid daarin
nemen. Laten we denken aan en
bidden voor alle mensen die toch
al kwetsbaar zĳn qua gezondheid
en/of maatschappelĳke en economische positie.
Kontakt
Kopĳ voor het paasnummer
van Kontakt kunt u tot en met
woensdag 25 maart inleveren via
kerkelĳkbureau@pk-steenwĳkerwold.nl
Kort verslag gemeenteavond
Afgelopen maandag 9 maart hadden wĳ een gemeenteavond. Er
waren ongeveer 30 personen
aanwezig. Ds. van Veen opende
de avond met het lezen van
enkele verzen uit Genesis 22
waarin Abraham op de proef
wordt gesteld, en een overdenking over dit gedeelte. Na het
gebed hebben we samen enkele
verzen van Lied 838 gezongen.
Kerkenvisie (meer uitgebreid in
volgend nummer van Kontakt):
Daarna is het woord aan Bert
Dedden om ons bĳ te praten
over het onderwerp Kerkenvisie.
Het onderwerp Kerkenvisie is
een onderwerp waar al een aantal jaren over wordt gesproken.
Een kerkenvisie is eigenlĳk niet
meer dan een poging in de toekomst te kĳken; dat in de toekomst kĳken lukt soms maar ten
dele en dat gaat vaak met vallen
en opstaan. Logisch want het is
heel lastig om in de toekomst te
kĳken.
Als we spreken over onze kerk
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en onze kerkelĳke gemeente - en
afvragen of deze kerk toekomst
heeft, dan zeggen we ja natuurlĳk
- heeft deze kerk toekomst en
we benadrukken dit graag met
een uitroepteken. Maar wanneer
we ons afvragen hoe ziet onze
kerk er dan uit over 10-20 of 40
jaar, dan krabben we ons op het
hoofd en moeten het antwoord
schuldig blĳven. We kunnen daar
niet zo veel over zeggen. Dus
een vraagteken. Misschien durven we dat ook wel niet.
De Rĳksoverheid heeft opdracht
gegeven aan de gemeentelĳke
overheden om een kerkenvisie te
maken. Hiermee wil de overheid
bewerkstelligen dat kerkbesturen
gaan meedenken en meepraten
over de toekomst van de kerkgebouwen die ze beheren.
De gemeente Steenwĳkerland
heeft hiervoor inmiddels 75.000
euro ontvangen.
Het is de bedoeling met elkaar
als kerkelĳke gemeente in
gesprek te gaan, maar ook met
de andere kerken in de buurt –
ja zelfs met alle kerken in heel
Steenwĳkerland. Daarnaast moet
er ook met de vereniging Dorpsbelang en met allerlei andere
maatschappelĳke instellingen
worden gesproken. En natuurlĳk
met de gemeentelĳke overheid.
De afgelopen week zĳn de kerken in de hele gemeente Steenwĳkerland die bĳ de werkgroep
bekend zĳn per brief geïnformeerd over het bestaan van deze
groep, en daarbĳ is de vraag
gesteld of men geïnteresseerd is,
en mee wil praten over dit initiatief of om op de hoogte te worden gehouden.
Het plan is om dit project samen
met u te doen. Wat zou het
mooi zĳn om dit belangrĳke
onderwerp – wat gaat over de
toekomst van onze kerk – met
z’n allen vorm te geven.
Voedselbank Steenwĳk
Ilsemary Bruins neemt ons daarna mee in de werkzaamheden
van de Voedselbank. Naast het
uitdelen van voedsel op vrĳdag
zĳn tal van vrĳwilligers dagelĳks
aan de slag om bĳ supermarkten
e.d. voedsel op te halen. Om
“klant” te worden van de voedselbank mag op dit moment het
besteedbaar inkomen per persoon niet meer dan 230 euro
bedragen. De gemeente heeft
onlangs meer subsidie toegezegd
om het gebouw te kunnen blĳven
huren, maar dat is nog niet voldoende. Graag ziet men verder
dat er veel ouderen vrĳwilliger
zĳn en is de wens om dat uit te
breiden met jongeren.
Voorzienigheid Steenwĳkerwold
Na de pauze is het woord aan
Sjef Damhuis die ons van begin
tot eind weet te boeien over de
geschiedenis van de Voorzienigheid. Een geschiedenis die eigenlĳk al in 1400 begint met de St.
Andreaskerk. Tot 1591 was deze
katholieke kerk in gebruik bĳ de
parochianen.
Omstreeks 1581 was de reformatie doorgedrongen tot Steenwĳkerwold. In 1592 werden de
katholieke erediensten verboden
en de protestanten namen bezit
van de St. Andreaskerk. Later,
toen er vrĳheid van godsdienst
kwam, bouwden de katholieken
wederom een St. Andreaskerk.

zondag 22 maart 2020

De avond wordt besloten met
het gezamenlĳk zingen van Lied
393, De dag, door uwe gunst
ontvangen, is weer voorbĳ, de
nacht genaakt.
Bloemen
De bloemen van afgelopen zondag zĳn met een groet en een
bemoediging gebracht bĳ Daan
Scheepstra uit Steenwĳkerwold.
Giften
De diaconie ontving €5 per bank
voor de digitale kerkdiensten,
mevr. Winters ontving €10 voor
de kerk en mevr. v.d. Hoofdakker
ontving €10 voor het verjaardagsfonds en €10 voor de voedselbank. Hartelĳk bedankt voor
deze giften.
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!
Er reist een ziekte
over de wereld,
hĳ klopt onverwachts
bĳ mensen aan.
Er heerst onzekerheid
in heel ons land
nu we voor nieuwe
uitdagingen staan.
Waar blĳven we
als alles wankelt,
de economie instort
en ik kwetsbaarheid leer?
Vinden we Houvast?
Wie is ons Anker?
Kyrie Elyson,
ontferm U Heer.
Jolanda Holleman - Kropff
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

22 maart om 10:00 uur vanaf de
website of via de Kerkomroep, in
deze dienst hoopt ds. D. Wolters
voor te gaan.
25 maart om 19:15 uur vanaf de
website of via de Kerkomroep, in
deze dienst hoopt ds. D. Wolters
voor te gaan.
Agenda
20 maart om 19:00 uur, oefenen
Cantorĳ gaat niet door, Grote
Kerk.
21 maart om 09:00 uur, Stilte wandeling 40 dagen tĳd, Molen Sint
Jansklooster.
24 maart om 20:00 uur, Feestrollen, gaat niet door, Tilvoorde.
25 maart om 19:15 uur, Vesper
gaat niet door, Grote Kerk.
27 maart om 20:00 uur, Preek van
de leek gaat niet door, Mariakerk.
28 maart om 09:00 uur, Stilte
wandeling 40 dagen tĳd, vanaf de
Burght.
31 maart om 19:30 uur, Focus
gespreks- en bĳbelkring, Kapel.
1 april om 19:15 uur, Vesper,
Grote Kerk.
2 april om 15:00 uur, Contactmiddag oudere gemeenteleden, Tilvoorde.
4 april om 09:00 uur, Stilte wandeling 40 dagen tĳd, vanaf de Burght.
Bĳ de diensten
De komende periode zĳn we
door de maateregelen in verband
met Corona genoodzaakt om
een andere invulling te geven aan
de diensten. Elke zondagmorgen
10 uur wordt er een uitzending
verzorgd via de website en kerkomroep. Ook op woensdagavond
19.15 uur zenden we een liturgisch
moment uit.
Naast al het geestelĳk voedsel
dat u online kunt vinden, vinden
we het belangrĳk om in een aangepaste vorm ook onze diensten
door te laten gaan. We hebben
daarvoor twee belangrĳke redenen. Allereerst houden we de
lofzang gaande. Ook in tĳden van
crisis komt God alle lof toe! En in
de tweede plaats willen we een
tegengeluid geven tegen de angst
en onzekerheid. Wĳ leven immers
uit de hoop. Jezus Christus is de
Heer van de wereld.
Komende zondag stond het vĳfde
Focusgesprek op het rooster:

Jezus geeft zichzelf voor ons. De
kringen en het jeugdwerk staan
helaas stil, maar deze dienst gaat
door. Via internet zĳn we verbonden en denken we na wat de betekenis van het kruis van Christus
is. Juist in tĳden van gebrokenheid
en kwetsbaarheid komt ons een
gebroken en kwetsbare Christus
tegemoet!
Bĳeenkomst Pastoraal medewerkers ‘Nieuw Clarenberg’ dinsdag 24 maart gaat niet door
Met vriendelĳke groet,
Mw. G. Knobbe – Lok 0527243384
mw. W. de Olde – Ruiter 0527245555
ds. H.J.H. Pap 0527-239504
Verscherpte maatregelen
Op zondag 15 maart kondigde
het kabinet strengere maatregelen aan. Naast de maatregel dat
bĳeenkomsten met meer dan 100
personen verbonden zĳn, worden ook de scholen en de horeca
dichtgehouden. Ook Tilvoorde
valt onder de horecawetgeving en
zal de komende weken gesloten
blĳven. Alle kerkelĳke activiteiten
die daar gehouden zouden worden
zĳn tot nadere orde afgelast.
Bloemengroet
Er zĳn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van de
gemeente, bloemen gebracht bĳ
dhr. Rook, Oppen Swolle 48 en
bĳ mw. Zwemer - Kuzee, Noordzoom 25, Marknesse.
Overleden ds. Schuurman
Overleden is Cornelis Bernardus
Schuurman, oud predikant van
onze gemeente, in de leeftĳd van
94 jaar. De dienst van Woord en
Gebed zal gehouden worden D.V.
vrĳdag 13 maart om 13.30 uur in
de aula van de begraafplaats Duinrust, Parklaan 115, Katwĳk. Na de
begrafenis is er van 14.45-15.45
gelegenheid tot condoleren in de
ontvangsruimte van de aula. Correnspondentie adres: Vogelwei `12,
2223 db Katwĳk.
Roosevelt-vakantieweek
voor alleenstaanden
Hierbĳ vragen wĳ uw aandacht
voor de Roosevelt-vakantieweek
2020 voor alleenstaanden, die
thuis verzorgd worden of door
lichamelĳke beperkingen hulp of
verpleging nodig hebben en georganiseerd wordt door het Diaconaal Streekverband Noordwest
Overĳssel. De vakantieweek is
dit jaar weer in het Nieuw Hydepark te Doorn. Deze week wordt
gehouden van 29 augustus tot en
met 5 september 2020 (week 36).
Het Nieuw Hydepark staat op het
schitterende landgoed Hydepark.
De gasten kunnen heerlĳk genieten van de groene omgeving en de
rust. De wandelpaden zĳn goed
begaanbaar en toegankelĳk voor
rolstoelgebruikers. De kamers
zĳn toegankelĳk voor een rolstoel
en beschikken over een wastafel.
De meeste kamers zĳn voorzien
van hoog-laagbedden en op iedere
vleugel zĳn meerdere, ruime badkamers met uitgebreide sanitaire
voorzieningen. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde
aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelĳke beperking.
De Roosevelt-Vakantieweek wordt
mogelĳk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrĳwilligers.
In het Nieuw Hydepark staat gastvrĳheid en persoonlĳke aandacht
voorop. Er is ook altĳd een prediLees verder op pagina 14
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Persoonlijk
leiderschap met
Benedictus

Op de plek die onlosmakelĳk
verbonden is met de leefregels
van Benedictus, vindt komende
woensdag de bĳeenkomst ‘Benedictĳns Leiderschap’ plaats.
Bedoeld voor iedereen die stil wil
staan bĳ leidinggeven aan zĳn/haar
persoonlĳk leven. Benedictĳns leiderschap is een inspiratiebron en
biedt concrete handvatten voor
persoonlĳk leiderschap. Deelnemers maken kennis met 10 aspecten van benedictĳns leiderschap
en ervaren hoe het is om daar op
te reflecteren en zich te bezinnen.
Soms gaat dat individueel, soms
met de andere deelnemers. Ook
maakt men een rondgang door
Nieuw Sion.
Woensdag 1 april, 9.00 - 16.00 uur, Diepenveen,
Nieuw Sion, Vulikerweg 6, www.nieuwsion.nl

Lezing: christen in
islamitisch land
Journalist dr. Jos Strengholt leefde
dertig jaar in Egypte als christen
in een islamitisch land.Hĳ zag hĳ
hoe christenen in het MiddenOosten en Kopten in Egypte
het steeds moeilĳker kregen.
Hoe kunnen ze leven onder die
grote druk? Wat geeft de Kopten de ruggengraat om voor hun
geloof te willen sterven? Hierover
spreekt Jos Strengholt, die in de
jaren ’90 werkte als journalist in
het Midden-Oosten. Na een studie theologie werd hĳ priester
in de Anglicaanse kerk in Caïro.
Sinds een paar jaar woont Strengholt weer in Nederland. Elke
maand keert hĳ een aantal dagen
terug naar Egypte voor zĳn werk
als algemeen directeur van de
Koptisch Orthodoxe Kerk. Aanmelden: thema-avond-noorderlicht@gkvassenpeelo.nl info: ds.
Ernst Leeftink - 0592-345954
Donderdag 2 april, 19.45 - 21.45 uur (19.15 uur zaal open),
Assen, GKV ‘Het Noorderlicht’, Scharmbarg 37, € 5

Nominaties
verkiezing
Gastvrije Kerk
De tien nominaties zĳn bekend!
Tien kerken dingen mee naar de
prĳs van Meest Gastvrĳe Kerk
in Oost-Nederland. Daarnaast
worden een Aanmoedigingsprĳs
en Publieksprĳs uitgeloofd. Die
laatste prĳs wordt, de naam zegt
het al, bepaald door het publiek.
Zĳ kunnen tot vrĳdag 1 mei hun
stem uitbrengen via: gastvrĳekerk.nl. Op donderdag 14 mei
wordt de uitslag bekendgemaakt
tĳdens een feestelĳke avond in
Twello, vanaf 20.00 uur. Even aanmelden van tevoren: www.gastvrĳekerk.nl/verkiezing14mei
Stemmen kan tot vrĳdag 1 mei via www.gastvrĳekerk.nl/
stemmen
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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.
Zondag 29 maart, 12.00 - 13.15 uur, Prinsestraat 14,
€ 4 (inclusief koffie/thee na afloop)

The Crucifixion
in Hardenberg
Zo’n veertig zangers van projectkoor Frank en vrĳ - waaronder
een aantal leden van het Christelĳk Zangkoor Nĳverdal - voeren
The Crucifixion van John Stainer
uit. In dit stuk wordt het lĳden en
sterven van Jezus op een indrukwekkende manier bezongen. Bĳzonder is de actieve rol die voor
het publiek is weggelegd. In The
Crucifixion zĳn vĳf prachtige
Engelse hymnes verwerkt. De
aanwezigen mogen deze meezingen. Aan het begin van het
concert worden deze liederen
samen geoefend. Aan het concert werken verder mee: tenor
Aart Mateboer, bas Aart van der
Snoek en organist Adriaan Koops.
Het geheel staat onder leiding van
Frank Kaman.
Zaterdag 4 april, 20.00 uur, Hardenberg, Höftekerk,
Lage Doelen 3, € 10 (t/m 16 jaar gratis)

Wij maken magazines: van de kerken,
voor toeristen. Om hun te laten weten
dat ze welkom zijn. In de omgeving èn
in de kerken.
Stichting Welkom in de Kerk werkt
zonder winstoogmerk. U bent welkom
op: www.welkomindekerk.nl
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kant of geestelĳk verzorger aanwezig. Verdere informatie en een
goede impressie van het Nieuwe
Hydepark kunt u vinden via www.
nieuwhydepark.nl. Zo’n vakantieweek betekent: Samen op vakantie
zĳn!
Omdat wĳ als diaconie uw aanmelding verzorgen en graag alle
formulieren op tĳd willen verzenden, vragen wĳ u om voor 21 April
te reageren. Alvast hiervoor onze
hartelĳke dank. Voor meer informatie of voor aanmeldingen kunt
u contact opnemen met diaken
Dicky Buimer (06-36115969)
Wĳziging datum Paaschallenge
Op de jaarkalender van What’s
Up Teens staat vermeld dat de
Paaschallenge dit jaar wordt gehouden op 10 april. Dit is onjuist. Net
als voorgaande jaren wordt de
Paaschallenge gehouden van zaterdag tot zondag (in het paasweekend). Dit jaar is dat op zaterdag
11 april. Noteer dus in de agenda:
11 april Paaschallenge. Binnenkort
krĳgen jullie meer info over dit
leuke evenement.
Giften
De Diaconie ontving via Trĳntje de
Lange €10 voor het bloemenfonds.
Het College van Kerkrentmeesters
ontving via Jan en Jeanette Bruintjes €20 voor de kerk. Hartelĳk
dank voor deze giften.
Het joodse verleden in Elburg
Op woensdag 25 maart komt de
oud-directeur van de L.H.N.O.
te Vollenhove, dhr. W. van Dĳk
uit Elburg, ons op de Hervormde
vrouwenvereniging “De Lampen
brandende” vertellen over het
Joodse verleden in Elburg.
Ook heeft hĳ een koffer met
Joodse voorwerpen bĳ zich waarover hĳ uitleg geeft. De avond is
van 20.00 uur tot 22.00 uur in de
Hervormde Kapel aan de Molenstraat 33 te Sint Jansklooster. Heb
je belangstelling? Geef je dan op bĳ
Ineke Huisman-Boes 06-10974046
Stilwandeling 40 dagen tĳd
De stiltewandeling op 21 maart
start niet, zoals al de andere keren
vanaf de Burght. Op 21 maart
vertrekken we om 9 uur vanaf de
molen in Sint Jansklooster.

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

Pastoraat
In deze tĳd, waarin de angst voor
het Corona-virus ons in de ban
lĳkt te hebben, is het goed om oog
te blĳven hebben voor elkaar. We
worden opgeroepen om de risico’s
voor kwetsbaren, zieken en ouderen zo laag mogelĳk te houden.
Daarom zullen we op geen enkele
manier ongevraagd op bezoek
komen. Ook de reguliere bezoekjes van de contactdames zullen
uitgesteld moeten worden. Maar
de angst voor Corona is voor sommigen misschien wel even groot als
de angst voor eenzaamheid. Wanneer contact uitblĳft, kan dat het
verdriet vergroten. Daarom wil ik
de gemeente als geheel oproepen

om juist de mensen in deze risicogroep extra in het oog te houden
de komende periode. Als het niet
fysiek kan, dan helpt misschien
wel een telefoontje of een kaartje.
Probeer op een creatieve en verantwoorde manier naar elkaar te
blĳven omzien!
Met een hartelĳke groet,
Dick Wolters

Vollenhove

AMBT

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

Meeleven met
Jan Bruintjes, (Vossenkamp) is afgelopen week geopereerd aan zĳn
ogen.
Henk van der Linden(Kloosterweg)
verblĳft nog steeds in het verzorgingshuis in Steenwĳk.
John Rook (Kadoelen) is in behandeling in Meppel maar verblĳft
thuis.
Jan Willem van Welie in herinnering
Op 4 maart 2020 is Jan Willem van
Welie(Kloosterweg 46, Sint Jansklooster) overleden in de leeftĳd
van 87 jaar. Vrĳ snel na het overlĳden van zĳn vrouw Hennie van
Welie-Bruintjes in 2014 werd er
bĳ Jan van Welie prostaatkanker
geconstateerd. Langzaam maar
zeker breidde de tumor zich uit
op zodanige wĳze dat het vanaf
september 2019 niet langer verantwoord was om alleen te wonen
aan de Kloosterweg. Hĳ verhuisde
naar Nieuw Clarenberg, waar hĳ
uiteindelĳk overleden is.
Jan is geboren op 9 september
1932 in Harderwĳk, de jongste
uit een gezin van acht kinderen.
In 1933 overleed Dirk de oudste
broer, tĳdens het zwemmen in
de Rĳn. Twee jaar later verdronk
Evert, de één na oudste. Een jaar
later in 1936 was Corrie de zus
van Jan betrokken bĳ een ernstig
auto-ongeluk. Je begrĳpt dat deze
gebeurtenissen een enorm stempel hebben gedrukt op het leven
van de jonge Jan en heel de familie. In 1944 belandde Jan in Sint
Jansklooster. Hĳ werd liefdevol
opgenomen bĳ het boerenechtpaar Jurrie en Alie Spans. In 1950
kregen Hennie en Jan verkering.
Zĳ zĳn gehuwd in 1953 en kregen
twee kinderen, Dick werd geboren
in 1954 en André in 1959. Vader
Jan werkte als walsmachinist in de
wegenbouw. Hennie en Jan hadden
veel sociale contacten met vrienden, buren en familie. Toen Jan 56
jaar oud was kon hĳ gebruik maken
van een vut-regeling. Samen zĳn ze
veel op vakantie geweest en hebben getoerd met de boot. Jan van
Welie was tot op het laatst altĳd
bezig, hield enorm van gezelligheid, genoot van zĳn kleinkinderen,
had veel sociale contacten. Hĳ zal
gemist worden,
Tĳdens de afscheidsdienst op
maandag 9 maart in de Kapel hebben we psalm 27 gehoord.
De HEER is mĳn licht, mĳn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bĳ de HEER is mĳn leven veilig, voor
wie zou ik bang zĳn?
7Hoor mĳ, HEER, als ik tot u roep,
wees genadig en antwoord mĳ.

8Mĳn hart zegt u na: ‘Zoek mĳn
nabĳheid!’
Uw nabĳheid, HEER, wil ik zoeken,
9verberg uw gelaat niet voor mĳ,
wĳs uw dienaar niet af in uw toorn.
U bent mĳ altĳd tot hulp geweest,
verstoot mĳ niet, verlaat mĳ niet,
God, mĳn behoud.
10Al verlaten mĳ vader en moeder,
de HEER neemt mĳ liefdevol aan.
We wensen vrienden en familie van
Jan Willem van Welie de nabĳheid
toe van de HEER onze God.
Belĳdeniscatechisanten
Het afgelopen jaar zĳn er verschillende catechisanten die belĳdenis
van het geloof willen doen. We zĳn
als gemeente daar heel blĳ on en
dankbaar voor. Vanwege de maatregelen in verband met het Coronavirus is de datum van de belĳdenisdienst nog niet zeker.
De namen van de catechisanten
zĳn:
Sanne Rook; Hennique Knobbe;
Pieter Tjalling Alons; Hesmé
Naberman; Tineke Steenbergen;
Lianne Roskam; Stephan Veldman;
Henry Eenkhoorn; Irene Been;
Gerjan Visscher; Henriëtte Visscher; La-Vie Rook en Kjell Kuiper.
Pastoraat
In deze tĳd, waarin de angst voor
het Corona-virus ons in de ban
lĳkt te hebben, is het goed om oog
te blĳven hebben voor elkaar. We
worden opgeroepen om de risico’s
voor kwetsbaren, zieken en ouderen zo laag mogelĳk te houden.
Daarom zullen we op geen enkele
manier ongevraagd op bezoek
komen. Ook de reguliere bezoekjes van de contactdames zullen
uitgesteld moeten worden. Maar
de angst voor Corona is voor sommigen misschien wel even groot
als de angst voor eenzaamheid.
Wanneer contact uitblĳft, kan dat
het verdriet vergroten. Daarom
willen we de gemeente als geheel
oproepen om juist de mensen in
deze risico-groep extra in het oog
te houden de komende periode.
Als het niet fysiek kan, dan helpt
misschien wel een telefoontje of
een kaartje. Probeer op een creatieve en verantwoorde manier naar
elkaar te blĳven omzien!
Nog nooit heb ik meegemaakt dat
een virus zo’n invloed heeft op
het dagelĳks leven en de zondag.
Je beseft opeens hoe kwetsbaar
je bent. Mochten er mensen zĳn
die om welke reden dan ook hulp
kunnen gebruiken, dat kan gewoon
een boodschap zĳn, neem dan even
contact met me op.
Vriendelĳke groet,
Ds.Hendri Pap tel. 0527-239504

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 komende weken
De diensten zoals gepland voor de
komende weken zullen niet door-

gaan om te proberen de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan. Hoe één en ander verder zal
gaan is op dit moment (15/3) nog
niet bekend. Via Nieuwsbrief en
Leef Mee hierover waarschĳnlĳk
meer. Wanneer u één van deze
wekelĳkse kerkbladen ook in uw
mailbox wilt ontvangen stuurt u
dan een berichtje naar: nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com of
leefmeebs@gmail.com.
Verkiezingen
Alle verkozen gemeenteleden
voor de vacatures ouderling en
ouderling kerkrentmeester hebben hun verkiezing niet aanvaard.
Belt-Schutsloot:
Daarom vraagt de kerkenraad
u/jullie dringend om voor de 2
vacatures ouderling en de vacature ouderling kerkrentmeester
aanbevelingen in te dienen. De
aanbevelingen kunnen ingediend
worden t/m dinsdag 24 maart a.s.
bĳ de scriba of iemand anders van
de kerkenraad.
W’veen:
De heer K. ter Horst heeft aangegeven om persoonlĳke redenen
met onmiddellĳke ingang te stoppen als ouderling kerkrentmeester. De kerkenraad vind het jammer maar respecteert zĳn besluit.
Dit betekent dat er nu 2 vacatures ouderling kerkrentmeester
zĳn.
De kerkenraad heeft in deze 2
vacatures verkozen:
- Kasper Dammingh
- Luuk Mulder
Deze week horen wĳ of zĳ hun
verkiezing aanvaarden.
Liturgisch bloemstuk Wanneperveen
Na meer dan 15 jaar, hebben
Tineke van Laar en Gerda van der
Heide aangegeven te willen stoppen met het maken van het Liturgische bloemstuk dat voor in de
kerk stond met Pasen, Pinksteren
en Kerst. Daarnaast zorgde Tineke ook altĳd voor de bloemstukjes op de avondmaalstafel, maar
Tineke heeft aangegeven ook
hiermee te willen stoppen.
We willen beide dames heel hartelĳk bedanken voor alle tĳd en
aandacht die ze al deze jaren in
de vele prachtige kunstwerken
hebben gestoken, en voor de toepasselĳke uitleg erbĳ. Ook in de
Perelaar, waar de stukken na de
dienst naartoe gingen, zullen ze
zeker gemist worden!
We zĳn ons er van bewust dat
een liturgisch bloemstuk niet zo
maar wat is, dat daar veel tĳd en
voorbereiding aan vooraf gaat,
toch willen wĳ vragen of er in
Wanneperveen mensen zĳn die
het leuk zouden vinden om deze
taak over te nemen? Denk er
eens over na, praat er eens over
met elkaar, en meld je aan bĳ de
kerkenraad.
Met een hartelĳke groet van uw
kerkenraad.
Vanuit de gemeente
De heer J. Stam werd vorige
week maandag geholpen in Zwolle en mocht dezelfde dag weer
naar huis. Hĳ maakt het goed.
Mw. A. Huisman-Bĳl werd vorige
week dinsdag geopereerd in
Zwolle. Ze kwam woensdag weer
thuis en maakt het ook goed.
Mw. Vos-Knol, (Reestoord) werd
ook opgenomen in Zwolle maar
is inmiddels ook weer thuis. Zĳ
is erg moe. Wĳ wensen hen allen
de zegen van onze hemelse Vader
Lees verder op pagina 15

Vervolg van pagina 14

over hun gezondheid. Tegelĳk zĳn
we dankbaar voor de vele goede
mogelĳkheden waar we in de
gezondheidszorg gebruik van kunnen maken.
In Memoriam: Grietje KroesStrĳker
Griet is geboren op 30 oktober
1936 in Nieuweroord. Toen zĳ
2 was verhuisde het gezin naar
Kerkenveld. Het gezin bestond
uit vader Harm Strĳker en moeder Geertje Reinders. Griet had
4 broers, Johannes, Koop, Jan en
Tinus, en zus Alie. Griet heeft op
de lagere school gezeten in Alteveer. Ze heeft hier een fijne tĳd
gehad. Na de lagere school is zĳ
aan het werk gegaan. Eerst bĳ haar
ouders op de boerderĳ en later
in de huishouding bĳ familie Jonkman en familie Bakker in Alteveer.
Griet trouwde op 30 december
1958 met Johannes Kroes. Hun
zoon Marten werd geboren op
12 november 1959 aan de Gasthuisdĳk in Wanneperveen. Hier
hebben ze samen fijne jaren gehad.
Er was veel gezelligheid en saamhorigheid met de buren. Tot er op
5 september 1969 een heel verdrietig ongeluk gebeurde waarbĳ
Johannes om het leven kwam. Een
dieptepunt in het leven van Griet
en Marten. Griet werd op jonge
leeftĳd weduwe.
In 1980 zĳn Griet en Marten naar
Belt-Schutsloot verhuisd omdat
Griet Lute de Goede leerde kennen en bĳ hem ging wonen. Dat
zĳ samen een goede tĳd hebben
gehad blĳkt uit het feit dat zĳ op
6 september 2005, 25 jaar samen
waren. Marten is naar een aantal jaren van de Belt gegaan. Hĳ
is in Steenwĳk gaan wonen. Lute
overleed op 19 juli 2013. Een verdrietige tĳd voor Griet. Alleen
zĳn viel voor haar niet mee en
daarom ging ze naar de dagbesteding van Nieuw Clarenberg. Dat
was een schot in de roos. Drie
jaar geleden is zĳ verhuisd naar
haar appartement op de Koriander. Hier heeft ze een hele fijne
tĳd gehad. Uiteraard miste ze de
Belt en haar plekje op de Koolhof,
maar ze voelde zich er op haar
plek. Afgelopen winter rond de
feestdagen werd Griet minder. De
laatste weken ging ze verder achteruit. Afgelopen maandag hebben
we haar begraven in Wanneperveen na een afscheidsdienst in de
aula in Zwartsluis. We lazen in de
Bĳbel van de storm op het meer.
Ook als het lĳkt of Jezus slaapt is
Hĳ er bĳ en blĳkt Hĳ wakker en
machtig om te helpen. Dat mag
troost geven. Voor Marten maar
ook voor anderen die van Griet
hielden en haar zullen missen. In
het bĳzonder noemen we daarbĳ
de buren, Harry, Roos en hun kinderen die veel voor Griet hebben
gedaan en betekent.
Vanuit de Pastorie
Het Corona virus wint terrein.
Onze regering en ook de PKN
komen met extra maatregelen en
adviezen. Er is nog veel onduidelĳk maar we zullen als kerk hier
zo goed mogelĳk mee omgaan en
ik zal ook persoonlĳk mĳn best
doen, de berichten volgen en
de aanwĳzingen serieus nemen.
Maar, laten we bĳ dat alles vooral
ook het hoofd koel houden en
ons geloof niet vergeten.
Hartelĳke groeten,
Ds. Menkveld.

zondag 22 maart 2020

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

Ook de dorpskerk in Willemsoord sluit tĳdelĳk haar
deuren.
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente WillemsoordPeperga/Blesdĳke stond voor
een dilemma. Hoe om te gaan
met het corona-virus? De regels
vanuit de landelĳke overheid, het
RIVM en de landelĳke Protestantse Kerk in Nederland waren
duidelĳk over bĳeenkomsten
waarbĳ meer dan 100 personen
bĳeen zĳn. “Helaas hebben wĳ
die luxe niet”. Op een gemiddelde zondagse kerkdienst komen
ongeveer 40 personen naar de
dorpskerk, die plaats heeft voor
circa 150 personen. Kortom er is
ruimte om ruim uit elkaar te zitten. Daarnaast werden sinds Biddag al geen handen meer geschud
bĳ de deur en werd voor de collecte in de dienst de ‘ouderwetse
hengelzak’ door de diakenen en
kerkrentmeesters gebruikt, zodat
er geen collectezak meer hoefde
te worden doorgegeven.
Desalniettemin heeft de kerkenraad besloten om vanaf nu de
kerkdiensten op zondag en alle
andere kerkelĳke activiteiten niet
te houden tot 31 maart, conform
de overheidsrichtlĳn voor evenementen. We hopen dat we op
Palmzondag de kerkdeuren weer
kunnen openen, maar we volgen
hierin de richtlĳnen die door de
overheid worden afgegeven.
We denken aan allen die door
de maatregelen om besmetting
te voorkomen (nog) meer aan
huis gebonden zĳn. We hopen
en bidden dat het virus door alle
maatregelen die getroffen worden
tot staan kan worden gebracht en
zĳn in gedachten en gebeden bĳ
allen die in de gezondheidszorg
werken en het belangrĳke werk
in deze moeilĳke omstandigheden
moeten verrichten.
Opbrengst collecten vorige week. Diaconie: €32,05;
Kerkrentmeesters: €39,60 en de
deurcollecte voor het plaatselĳk
kerkenwerk €28,35. Allen hartelĳk dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zĳn als
groet en bemoediging gegaan naar
de fam. Schiere aan de Steenwĳkerweg.
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: Tot in Kameroen pleegt
Boko Haram aanslagen op kerken en christenen. De kerk in
het noorden van Kameroen lĳdt
onder toenemende vervolging.
Bid voor christenen die te maken
krĳgen met agressie en geweld
vanwege hun geloof.

Kopĳ GZ. De kopĳ voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlĳk zondag 22 maart
12.00 uur bĳ de scriba. Het kan
natuurlĳk ook via kerk.willemsoord.nl

de ander over het lege plein aan
te raken: Zing!

De Franciscaner monnik Richard
Hendrick uit Ierland schreef
onlangs onderstaande woorden:

Van de predikant.
In de dienst van afgelopen zondag,
‘Oculi - ogen’ (‘Mĳn ogen blĳven
gericht op de HEER, psalm 25:12)
zongen we de volgende strofen
van psalm 25 uit de prachtige
nieuwe berĳming van Jan Mul:

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, men doet paniek aankopen.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.
Maar in Wuhan zeggen ze na
zoveel jaren van lawaai dat je de
vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na een paar weken
van stilte de lucht niet langer dik
is van rookwolken, maar blauw
en grĳs en helder.
Ze zeggen dat in de straten van
Assisi mensen naar elkaar zingen
over lege pleinen. Hun ramen zĳn
open zodat zĳ die alleen zĳn, misschien de geluiden van de families
om hen heen horen.
Ze zeggen dat een hotel in het
westen van Ierland gratis eten
aanbiedt en bezorgt aan de mensen die aan huis gebonden zĳn.
Vandaag is er een jonge vrouw
die ik ken druk met het verspreiden van flyers door de buurt met
haar nummer, zodat de ouderen
iemand hebben die ze kunnen
bellen.
Vandaag zĳn kerken, synagoges,
moskeeën en tempels bezig om
dakloze, zieke en verwarde mensen
te kunnen verwelkomen en ze
onderdak te bieden.
Over de hele wereld vertragen en
reflecteren mensen.
Over de hele wereld kĳken mensen op een nieuwe manier naar
hun buren.
Over de hele wereld worden
mensen wakker in een nieuwe
realiteit.
Hoe groots we eigenlĳk zĳn. Hoe
weinig controle we eigenlĳk hebben.
Voor dat wat werkelĳk belangrĳk
is: voor liefde!
Dus bidden we en herinneren we
dat.
Ja, er is angst, maar er hoeft geen
haat te zĳn
Ja, er is isolatie, maar er hoeft
geen eenzaamheid te zĳn
Ja, mensen kopen in paniek, maar
we hoeven niet gemeen te zĳn
Ja, er is ziekte, maar er hoeft
geen ziekte van de ziel te zĳn
Ja, er is zelfs dood, maar er kan
altĳd een wedergeboorte van
liefde zĳn.
Word wakker voor de keuzes die
je maakt en hoe nu te leven.
Vandaag, adem.
Luister achter de fabrieksgeluiden
van je paniek.
De vogels zingen weer. De lucht
wordt helder. De lente komt.
En we worden altĳd begeleid
door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En ook al ben je niet in staat om

Namens de kerkenraad een hartelĳke groet, Henry Bos ouderling-scriba

2 Leer mĳ Heer, om in vertrouwen
steeds met U op weg te gaan.
Op uw woorden kan ik bouwen, op
uw waarheid kan ik aan.
In U die mĳn leven redt, die mĳn
bede wil verhoren
en mĳ in de ruimte zet, wordt de
hoop opnieuw geboren.
6 Wie mag in Gods vriendschap
delen? Hĳ die leeft in zĳn verbond.
Heer, U wilt mĳn leven helen, geeft
mĳn voeten vaste grond.
Als ik wreed gevangen zit in een
netwerk met mĳn vragen
wilt U mĳ, wanneer ik bid, redden
en op handen dragen.
Deze berĳming is ook te vinden
op internet. Voor wie geïnteresseerd is: zie www.zingenddoordetĳd.nl.
Op de voorpagina van zaterdag
14 maart las ik een ‘Gebed bĳ
COVID-19’, van de hand van Wim
Houtman. Het lĳkt me zinvol het
ook hier af te drukken:
God, hoe vaak zegt U het niet in de
Bĳbel:
‘Wees niet bang’.
Maar het lukt ons niet.
Geef ons uw vrede, Heer, moedig
ons aan.
Wĳ bidden: genees de zieken,
wees in quarantaine hen nabĳ.
Zegen het eten dat hun wordt
gebracht,
de telefoontjes die zeggen: je bent
niet alleen.
Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is.
Geef wĳsheid aan het RIVM, aan de
overheid,
laat er een vaccin gevonden worden,
help degenen die inkomen mislopen.
God, zie om naar álle mensen in
nood.
Midden in het leven zĳn wĳ door de
dood omvangen,
maar meer nog: Ú omsluit ieder van
ons,
U legt uw hand op ons.
Doe ons wonen in uw beschutting.
En troost ons met het uitzicht op
een nieuwe aarde
waar geen pest meer rondwaart in
het donker,
waar de volken genezing vinden.
Een hartelĳke groet aan u,
aan jou,
ds. Gerrit van den Dool

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zĳn,
worden opgenomen in de krant van die week, die op vrĳdag of zaterdag bĳ de abonnees
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW.
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties.
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Leerhuis over
gedachtengoed
Bonhoeffer
De hervormde gemeente in
Wierden belegt een Leerhuisavond met professor dr. G.C. den
Hertog. Den Hertog zal spreken
over Dietrich Bonhoeffer. Deze
Duitse theoloog (1906 - 1945)
was tĳdens de Tweede Wereldoorlog actief in de verzetsbeweging. Vanwege dit verzet werd hĳ
gevangen genomen en kort voor
het einde van de oorlog gedood.
In de gevangenis hield Bonhoeffer zich vooral bezig met hoe
Duitsland en de nieuwe generatie
Duitsers konden leven ná de oorlog. Hĳ ontwikkelde ideeën over
schuld, een gezuiverd geloof, een
opwekking en hoe een samenleving vorm zou moeten krĳgen.
Donderdag 26 maart, 20.00, Wierden, Dorpskerk,
Hebron, Burgemeester J.C. van den Bergplein 3

Retraitedag in
Nieuw Sion

Wie een dag stilte en ruimte
wil ervaren in een klooster, is
bĳ klooster Nieuw Sion aan het
goede adres. Elke eerste maandag
van de maand organiseert Nieuw
Sion een retraitedag. Rondom een
thema worden retraite-oefeningen gedaan. Dat kan bĳvoorbeeld
zĳn een Lectio Divina, een labyrintwandeling, een meditatie prayerfulness of iets schilderen. Deelnemers bidden twee getĳden mee
en er is veel ruimte voor stilte en
reflectie. De kosten zĳn inclusief
ontbĳt, lunch en warme maaltĳd.
Een nachtje erbĳ aanplakken kan
ook, dit kost € 50 extra per
persoon. Info en aanmelden:
www.nieuwsion.nl/programma
Maandag 6 april, 8.00 - 20.00 uur, Diepenveen, Klooster Nieuw Sion, Vulikerweg 6, € 60

Moderne
kruiswegstatie in
Deventer
In Deventer kunnen mensen op
woensdag, donderdag, vrĳdag en
zaterdag een meditatieve kunstroute lopen. Onderweg zien zĳ
hedendaagse kunst. Veertien kunstenaars verbeelden het lĳden van
Jezus en van mensen heden ten
dage. Elk kunstwerk herinnert aan
de kwetsbaarheid van de mens.
Langs de kunstwerken loopt een
pelgrimsroute. De tocht voert de
bezoekers langs culturele, historische, maatschappelĳke en religieuze organisaties in Deventer. Zo
zien wandelaars niet alleen inspirerende kunst, maar ook de plekken in de stad waar hartstocht,
enthousiasme en commitment
voor elkaar zichtbaar zĳn in de
plaatselĳke gemeenschap. Zaterdag 11 april is de laatste dag van
deze moderne kruiswegstatie.
Wekelĳks van woensdag t/m zaterdag, 11.00 - 16.00
uur, start is in Grote of Lebuinuskerk
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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

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

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Wierden
Seizoen 2013 - 2014

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

HervGemPutten_2014-2015.indd 1
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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

mountainbiken
in Sauerland welkom in

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Haus Reinhild

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad
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Ga naar:
www.welkomindekerk.nl
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Of vul de bon in:
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Topic Crea|
Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve teksten
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve offline media
Topic Creatieve Communicatie

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

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

woonplaats:
tel.nr.

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

Verrassend creatief

topic .nu

Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

Kijk op

hausreinhild .nl

