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Creatief kerkzijn, juist nu
Creatief kerk zijn in crisistijd. Hoe moet dat? Een
terugblik op de eerste weken
zonder fysieke kerkdiensten.

VOLLENHOVE

Donderdag 12
maart 2020, 15.23 uur. Ik zit
bĳ een gemeentelid op pastoraal bezoek. Mĳn telefoon in
mĳn broekzak trilt. Ik geef er
geen aandacht aan, want ik ben
in gesprek. Mĳn telefoon blĳft
trillen. Blĳkbaar is er crisis. En
inderdaad: het kabinet heeft alle
bĳeenkomsten met meer dan 100
mensen verboden.
Wat staat ons te doen? Spoedvergadering van de kerkenraad. We
besluiten de kerkdiensten af te
lassen en een digitale uitzending
te verzorgen. Overal in het land
worden soortgelĳke besluiten
genomen. Daarnaast worden vele
creatieve initiatieven gelanceerd.
Een week later blik ik terug.
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DOOR DS. KO HEKMAN,

DOOR

Improvisatie
Toen Samuel Wells zĳn boek over
christelĳke ethiek schreef, gaf hĳ
het de titel Improvisation mee.
Het christelĳk leven laat zich niet
gemakkelĳk vorm geven aan de
hand van regels. Elke situatie is
uniek. We volgen niet een vast
script, maar moeten improviseren
op basis van kennis en vaardigheden. En net als elke improvisatie
op het toneel, of in de muziek
kun je achteraf zeggen: deze is
wat beter geslaagd dan die andere. Als terugblik op de afgelopen
week (ik beperk me tot alleen
de ‘digitale kerkdiensten’ en het
spreken daarover), wil ik dus op
geen enkele manier spreken over
goed, of slecht. Wel kunnen we
zeggen dat het ene initiatief beter
op de situatie inspeelt dan het
andere. Ook wil ik niet beweren

F L E VO L A N D

Ook in deze tijden wordt de lofzang aan God voortgezet, wordt de gemeente gevoed
in geloof en wordt voorbede gedaan voor elkaar en voor de wereld.

Eenzelfde soort formuleringen
zag ik elders. Diensten werden
‘afgelast’, ‘gecanceld’, of ‘gingen
niet door’. Wel werden er vele
alternatieven aangeboden, vaak in
de vorm van digiDE DIENST IS NIET AFGELAST, ZIJ GAAT tale uitzendingen.

dat ik wat deze kennis betreft de
waarheid in pacht heb. Sterker
nog: ik ben zeer kritisch op de
manier waarop we in onze eigen
gemeente hebben geïmproviseerd.

JUIST WEL DOOR!

DE DIENST HEEFT

Maar, zo zou ik
Zorgvuldig met
EEN ANDERE VORM, KOMT OP EEN
nu zeggen, daartaal
ANDERE WIJZE TOT DE MENSEN, MAAR
mee is de dienst
Wat ik vooral
IS NOG STEEDS VOLOP EREDIENST!
niet afgelast, zĳ
anders had
gaat juist wel door! Ook in deze
gedaan, was de keuze van de
tĳden wordt de lofzang aan God
woorden. Wĳ gaven aan - en dan
citeer ik uit onze nieuwsbrief: ‘De voortgezet, wordt de gemeente
gevoed in geloof en wordt voorkomende drie weken houden we
bede gedaan voor elkaar en voor
geen kerkdiensten… Wel bieden
de wereld. De dienst heeft een
we in plaats daarvan een alternaandere vorm, komt op een andetief aan, middels een uitzending
re wĳze tot de mensen, maar is
via de kerktelefoon en internet.’

nog steeds volop eredienst!
Vaak zit het in taal. Je kunt zeggen: ‘op zondag gaan we naar de
kerk’, of: ‘op zondag komt de kerk
samen.’ Die tweede heeft verreweg mĳn voorkeur! De stenen
zĳn immers niet de kerk, maar de
mensen. Een eredienst hangt dus
ook niet af van het samen in één
gebouw zitten, maar in het samen
verbonden zĳn in één Naam!
Theologie
Het tweede, wat me opviel waren
de diverse redenen die gemeenten aangaven om niet fysiek op
zondag bĳ elkaar te komen.
Lees verder op pagina 2

Het coronavirus
heeft ons leven in
de greep. Het regelt zelfs de dood.
Angst, ongemak, beperkte bewegingsvrĳheid. Onzekere toekomst.
Het leven is ontregeld. Bezoekverbod in verpleeghuizen. Eenzaamheid. Machteloosheid. Verwarring
door onduidelĳke berichtgeving.
Recessie is onvermĳdelĳk. Ruwe
tĳden breken aan. De wereld is
van slag. Zul je het virus ontlopen?
We menen goden te zĳn, het leven
onder controle te hebben. Maar er
doen zich dingen voor waar wĳ niets
aan kunnen doen. We zĳn kwetsbare mensen, afhankelĳk. We verbeelden ons veel, we zĳn verwend. Mensen klagen over het afbreken van
hun vakantie, in plaats van allereerst blĳ te zĳn dat ze nog gezond
naar huis komen. Deze coronacrisis
is voor ons een les in nederigheid.
Onze waardering en respect gaan
uit naar politici, werkers in de
gezondheidszorg en vele anderen
voor hun inzet om de coronacrisis te
bestrĳden. Ons medeleven gaat uit
naar de slachtoffers, naar allen die
dierbaren verliezen. In alle leed kunnen we elkaar nabĳ zĳn. En God?
Gelukkig zĳn we niet overgeleverd
aan onszelf of aan een virus. Ik
denk aan Psalm 33 ‘De aarde is
vol van de goedertierenheid van de
Here’. De goedheid van God zien
wĳ als een kleed over zĳn hele
schepping uitgebreid. Zĳn goedheid
strekt zich niet alleen uit over de
lichtzĳde van het leven. Zĳ waagt
zich ook aan de duisterkant van
het leven, daar waar een virus toeslaat. Ook daar waar het duister
zich over ons heentrekt, is de goedheid van God. Hoe verborgen ook,
Gods goedheid is te groot voor het
geluk alleen, zĳ gaat in alle nood
door heel het leven heen.

Gratis voor abonnees:
GZ-POST per mail

Kanaal van
bemoediging

Missionair zijn als
kerk

GZ niet ontvangen?
Download de link!

Misschien hebt u het vorige week
al gelezen in het Zondagsblad: we
zĳn druk bezig met GZ-POST.
Een soort digitale ansichtkaart.
Van ons, voor u. Om samen deze
moeilĳke tĳd door te komen.
Fysiek houden we afstand, maar
met GZ-POST komen we tóch
dichtbĳ! De eerste GZ-POST verschĳnt op vrĳdag 17 april.

Presence, Opwekking, Events4Christ en 24-7 Prayer, Alpha
Nederland, CBMC, Evangelisch
Werkverband, Heartlink, Living
Image en Downtown presenteren
een YouTube-kanaal van bemoediging. Wim Hoddenbagh ontvangt
iedere avond een tafelgast en een
artiest. De tafelgast deelt iets
persoonlĳks, aangevuld met live
muziek en een bemoediging.

Sinds 10 jaar staat missionair
werk hoog op de agenda van de
Protestantse Kerk. Steeds duidelĳker wordt dat missionair-zĳn
invloed heeft op het hele kerkzĳn. De tweejarige opleiding ‘missionaire specialisatie’ helpt predikanten en kerkelĳk werkers bĳ de
zoektocht naar hun eigen missionaire visie op ambt en de kerk.

De verzending van het GZ verloopt nog steeds niet vlekkeloos.
Tot nu toe belt u ons en sturen
wĳ u het GZ toe. Om u beter van
dienst te kunnen zĳn, zetten wĳ
nu het nieuwe nummer voor u
klaar op onze site. Heeft u het GZ
zaterdag nog niet ontvangen? Ga
dan naar de site. Wĳ sturen zelf
uw klacht door naar PostNL.

Gratis GZ-POST ontvangen?Ga naar:
www.gezamenlĳkzondagsblad.nl/GZ-post

Kĳken kan via www.youtube.com/presencenl

Op pagina 15 informatie over de opleiding ‘missionaire
specialisatie’

www.gezamenlĳkzondagsblad.nl klik op ‘contact’,
vul uw adresgegevens in, ontvang de link en lees
het nieuwe nummer op het scherm.
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Jan Hommes:
“Houd moed”
De laatste reguliere dienst waarin
classispredikant Jan Hommes
voorging preekte hĳ uit Exodus
4. “In deze moeilĳke tekst vraagt
Mozes aan zĳn schoonvader of
hĳ mag terugkeren naar zĳn volk
in Egypte. God roept Mozes op
om te gaan, omdat hĳ herder van
mensen worden. Hĳ kan geen
schaapherder blĳven. Deze tekst
is moeilĳk omdat duidelĳk wordt
dat geroepen worden bepaald
geen garantie bied. Diezelfde
roepstem van God spreekt uit
dat zĳn opdracht niet vanzelf zal
gaan. Die roepstem zoekt Mozes
zelfs om hem te doden, wat voorkomen kan worden door het
optreden van Sippora. Als refrein
in mĳn uitleg had ik lied 926 opgenomen. Een lied zonder noten,
een tekst zonder muzieknotatie
(tenminste in het liedboek), maar
die in ieder geval mĳ wel raakt en
bemoedigt. We moeten goede
moed houden. Om met onze
minister-president te spreken:
‘Let een beetje op elkaar. Ik reken
op jullie.’”
Als Gij niet zijt
Als Gĳ niet zĳt
de grond waarop ik sta
de bron waaruit ik put
de einder waarheen ik ga als Gĳ niet zĳt
waar blĳf ik dan
in tĳd en eeuwigheid.

God zoeken in de stilte
‘…om er in afzondering te
bidden. De nacht viel, en hij
was daar helemaal alleen.’
Matteüs 14:23

DOOR ESTHER DE VEGT,
KERKELIJK WERKER ,
VRIES

Het is de Stille
week, de week voorafgaand aan
Pasen, het grootste en belangrĳkste feest van het christendom. Hoe de situatie is als u dit
leest weet ik niet, maar het zou
zomaar kunnen dat de fysieke
kerkdiensten ook in deze week
afgelast zĳn, vanwege de maatregelen rondom het Covid-19 virus,
oftewel corona.
Stille week
Waarschĳnlĳk wordt het een
andere stille week dan we hadden
gedacht en gehoopt. Misschien
bent u op dit moment al verzadigd van alle coronaberichten,
maar op het moment van schrĳven zitten we er nog volop in, dus
ik kan er niet omheen.

Het is letterlĳk stiller dan normaal. Stiller op straat, stiller op
de schoolpleinen, er zĳn daar
geen spelende kinderen te zien.
Stil in de kerken, waar normaal
gesproken mensen samen zouden komen om te vieren en toe
te leven naar Pasen.

te bepalen. Even geen afleiding,
maar helemaal gefocust zĳn op
je hemelse Vader. Als we bidden,
helpt het vaak om stil te worden.

Niet écht alleen
Jezus zonderde zich ook vaak af
als hĳ ging bidden. We lezen bĳvoorbeeld in M atteüs 14 dat hĳ
in zĳn eentje de berg opging ‘om
Griepje
Waar veel mensen eerst nog wat er in afzondering te bidden. De
nacht viel, en hĳ was daar helelacherig deden over dit virus het zal toch wel meevallen; het is maal alleen.’ (vers 23)
Maar écht alleen is Jezus niet,
maar een griepje - is die mensen
want hĳ zoekt contact met God
nu de mond gesnoerd. We heben God is daar bĳ hem. In de
ben inmiddels denk ik allemaal
stilte, in de eenwel door hoe
zaamheid is God
serieus dit is. We
IN DEZE STILLE WEEK
erbĳ.
lezen berichten
MOGEN WE DE VERBINDING
over hele zieke
ZOEKEN MET GOD.
Zachte bries
mensen en over
EN VANUIT DIE STILTE
In 1 Koningen 19
patiënten die
GAAN WE OP WEG
lezen we over
door deze ziekte
NAAR PASEN.
Elia, die God
overlĳden. Ik
ontmoet in de stilte. Niet in de
word er stil van…
grote kracht van een windvlaag
of het oorverdovende lawaai
En in die stilte mogen we ons
op God richten. We mogen hem van een aardbeving, niet in de
verzengende hitte van een vuur,
opzoeken en met hem praten
maar in de ruisende stilte van
over onze zorgen en gedachten.
Stilte kan je helpen om je bĳ God een zachte bries. In de stilte

maakt God zich kenbaar. Niet
met groot machtsvertoon, maar
in het subtiele, het kleine.
Zoals een zachte bries aan het
eind van een hete zomerdag voor
verkoeling kan zorgen, zo wil
God ons ook laten weten dat hĳ
in de stilte bĳ ons is.
Verbinding
In deze stille week mogen we
daar bĳ stilstaan en de verbinding zoeken met God. En vanuit
die stilte gaan we op weg naar
Pasen.
Een mooi lied waar ik steeds aan
moet denken is Opwekking 717.
Ik geef hieronder het eerste deel
weer, in de hoop dat het een
bemoediging mag zĳn:
Stil mĳn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hĳ is er bĳ,
in je beproevingen en zorgen.
God U bent mĳn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mĳ
die rust in U alleen.

Liedboek 926
Classispredikant ds. Jan Hommes in nieuwsbrief
Classis Groningen-Drenthe

5 redenen om kerk te
zijn tijdens crisis
Je kunt in deze coronacrisis alles
‘on hold’ zetten, maar je kunt ook
het kerkelĳk leven intensiveren.
Dat heeft volgens dominee Dick
Wolters en zĳn gemeente Vollenhove-Sint Jansklooster veruit de
voorkeur. Waarom?
1. We houden de lofzang gaande. De Heer troont immers
op de lofzang van zĳn volk.
Juist in deze tĳden belĳden
we dat Jezus Christus de
Heer is.
2. We bieden een ‘liturgie van
hoop’. Dat is onze getuigenis
tegen de ‘liturgie van angst’,
die om ons heen het hoogste
woord lĳkt te hebben.
3. We zoeken gemeenschap
met mensen die in een isolement dreigen te raken.
4. We rusten mensen toe om in
deze concrete situatie Jezus
te kunnen volgen.
5. We geven de diaconale dienst
gestalte aan elkaar en aan de
wereld.
Op pagina 6 en 7: bĳzondere initiatieven vanuit
Vollenhove-Sint Jansklooster

In die stilte mogen we ons op God richten. We mogen hem opzoeken en met hem praten over onze zorgen en gedachten.

in deze wereld vaak ‘een liturgie
van angst’ geldt. Van dat laatste
Er waren hele praktische bĳ, zoals hebben we genoeg voorbeelden.
De voorzitter van de Wereldgeook door het kabinet verwoord.
zondheidsorganisatie die ‘preekt’
Het werd gemotiveerd vanuit
dat we allen wakker moeten lignaastenliefde en verantwoordelĳk
gen vanwege het Corona-virus.
omgaan met elkaar en de wereld.
Mooie theologische noties! Minder De ‘wisselzang’ van diverse media
waarin de nieuwste besmettinsterk vond ik de motivatie vanuit
gen worden gepresenteerd. De
Romeinen 13, waarin we werden
‘beelden’ van lege schappen in de
opgeroepen om gehoorzaam te
zĳn aan de overheid. De vervolgde supermarkt. Tegenover deze ‘liturgie van angst’ hebkerk zou hier denk
ben we als kerk
ik wel wat vragen
DE STENEN ZIJN NIET DE KERK, MAAR
de roeping om
bĳ stellen.
DE MENSEN. EN EREDIENST HANGT DUS
de hoop levend
OOK NIET AF VAN HET SAMEN IN ÉÉN
te houden. Om
Hoop
GEBOUW ZITTEN, MAAR IN HET SAMEN
in woord, lied en
Maar ook in het
VERBONDEN ZIJN IN ÉÉN NAAM!
beeld tekenen van
theologisch sprehet Koninkrĳk present te stellen.
ken mag je de noodzaak van het
Zodat we elkaar en de wereld
doorgaan van de diensten benablĳven herinneren aan het feit dat
drukken. Bĳvoorbeeld door erop
er maar één Heer is, die leeft en
te wĳzen dat we als kerk ‘een
leven doet: Jezus Christus!
liturgie van hoop’ hebben, waar

Vervolg van pagina 1

Wat er wél doorgaat!
De zon is niet afgelast
De lente is niet afgelast
Contacten zĳn niet afgelast
Liefde is niet afgelast
Aandacht is niet afgelast
Muziek is niet afgelast
Fantasie is niet afgelast
Vriendelĳkheid is niet afgelast
Gesprekken zĳn niet afgelast
Hoop is niet afgelast
Bidden is niet afgelast

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
Alle onderstaande diensten zĳn
online te bekĳken via: www.youtube.com en dan zoeken naar:
protestantse gemeente Bovensmilde.
Kerkdienst 5 april: Palmzondag 9.30 ds. G. van der Werff.
Organist: Nico Meilof.
Kerkdienst 9 april: Witte
Donderdag 19.00 ds. S. Kits en
ds. G. van der Werff. Organist:
Nico Meilof.
Kerkdienst 10 april: Goede
Vrĳdag 19.00 ds. S. Kits en ds.
G. van der Werff. Organist:
Nico Meilof.
Kerkdienst 11 april: Stille
Zaterdag 19.00 ds. S. Kits en
ds. G. van der Werff. Organist:
Nico Meilof.
M.i.v. komende zondag worden de diensten online aangeboden en op het inlegvel kunt
u lezen hoe u deze kunt volgen.
We vinden het belangrĳk dat
de gemeenteleden zich op deze
wĳze verbonden blĳft voelen.
Bĳ elke dienst staat het tĳdstip
waarop deze op internet wordt
geplaatst, maar u kunt deze
daarna op elk tĳdstip bekĳken
dat u wilt of uitkomt. De cie.
liturgisch bloemschikken zal de
thematiek in elke viering symbolisch vormgeven. In de diensten zĳn alleen de voorganger(s),
ouderling van dienst, organist,
beeld- en geluidstechnicus en
schriftlezer(s) aanwezig. De liederen worden door de organist
gespeeld waarbĳ tekst en noten
in beeld worden gebracht. Ze
worden dus niet gezongen.
Het is natuurlĳk altĳd mogelĳk te reageren op de inhoud
van de vieringen of erover
door te praten met de predikanten: ds. Diete Kits: tel.
412697, 06-22852023, dietekits@gmail.com; ds. Gert Wybe
van der Werff: tel. 420341,
06-45630082, driewerff @gmail.
com
Palm- en Passiezondag. In
Exodus wordt de laatste slag of
plaag aangekondigd: de dood van
alle eerstgeborenen (Ex.11:1-10).
Zo koopt bĳ de tiende slag de
Heer zĳn volk los, ten koste van
alle eerstgeborenen van Egypte,
van mens en dier. De Farao wil
niet luisteren, hĳ blĳft zĳn hart
verharden en sleurt zo zĳn volk
in de ondergang mee. Het verhaal uit Exodus laat ons beter de
dramatiek zien van waar we deze
zondag en de komende Stille
Week bĳ stilstaan. Ook Jezus
geldt als Gods eerstgeborene.
Hĳ vertegenwoordigt de Vader,
zĳn Naam en zĳn opdracht en
Hĳ vertegenwoordigt als eerste onder zĳn broers en zussen
ons allen. Dat juist nu Hĳ, even
onschuldig als de eerstgeborenen
in Egypte, door zĳn tegenstanders ter dood wordt gebracht,
laat zien hoe wĳ mensen tegen
God rebelleren. Toch zet de passie van de laatste dagen in met
een feestelĳke optocht: dat we
niet vergeten dat deze Man van

Smarten ook onze koning is. Hĳ
rĳdt op een ezel, Hĳ lĳdt als een
knecht, zo brengt Hĳ het leven
terecht (Mat.21:1-11).
Witte Donderdag. Gedenken
van de laatste maaltĳd die Jezus
met zĳn leerlingen tĳdens het
Joodse bevrĳdingsfeest Pesach
had. In Exodus 12 : 1-28 staat
beschreven waarom en hoe ze
dat moeten vieren. Een gedenkdag om de bevrĳding uit Egypte
te vieren. We horen welke ingrediënten er op de tafel liggen en
wat de betekenis van het bloed
van een lam of een bokje is dat
ervoor zorgt dat de dood voorbĳgaat. Een bĳzondere maaltĳd
die voor de leerlingen nog meer
betekenis krĳgt door wat Jezus
die avond zegt: Dat ongezuurde
brood dat we breken dat ben ik,
dat is mĳn lichaam dat voor jullie
gebroken wordt en die wĳn die
op tafel staat, verwĳst naar het
bloed van het lam of het bokje.
Zo zal mĳn bloed, mĳn dood
zorgen voor jullie verlossing. Het
is een nieuw verbond tot vergeving en bevrĳding. We lezen
hierover bĳ Mattheüs 26:17-29.
In kleine kring gedenken we deze
maaltĳd met wĳn en matzes.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Ook de komende zondagen
is er geen kerkdienst in onze
kerk. Wel zal Gea Fictorie op
zondag om 19.00 uur orgelspel
in de kerk ten gehore brengen.
Gemeenteleden kunnen hiervoor
een verzoek indienen. Dit zal op
kerkomroep uitgezonden worden.
Het project van de veertigdagentĳd is AfriCan Do.
Petra de Roo uit Zwartemeer
heeft ons enkele weken geleden uitleg hierover gegeven. Zĳ
heeft al meerder keren dit project bezocht. Stichting AfriCan
Do biedt ondersteuning aan
lokale ontwikkelingsprojecten
in Afrika die zorgdragen voor
straatkinderen. In de veertigdagentĳd willen we sparen voor
het oprichten van een bakkerĳ in
Oeganda. Laten we in deze zorgelĳke tĳd ook aan deze kinderen
denken en hen weer een toekomst bieden. rek.nr: NL33RABO0336691505

Overĳssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Voorlopig kunnen de zondagse
erediensten niet in op de gebruikelĳke manier plaatsvinden. De
ochtenddiensten kunnen voorlopig gevolgd worden via www.
hkerk.nl en via de kerkradio. We
hopen D.V. elkaar weer te ontmoeten onder andere omstandigheden. Tot slot wens ik u allen
veel sterkte en Gods zegen toe
in deze voor ons allen bĳzondere
tĳd.
Wĳ feliciteren de volgende

jarigen in de maand april:
2-4-2020: dhr. R. Fransen, Tweede Kampsweg 40, 77 jaar.
4-4-2020: mw. W. Gerrits-Kleinjan, Watertorenweg 8, 84 jaar.
6-4-2020: dhr. E.J. Wassink, Oetbrink 2, 80 jaar.
27-4-2020: mw. H. Reimink-Dunnewind, Kotterskamp 29, 80 jaar.
‘Ga met God en Hĳ zal met je
zĳn jou nabĳ op al je wegen met
Zĳn raad en troost en zegen. Ga
met God en Hĳ zal met je zĳn.’
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdienst 5 april (Palmpasen): De Antenne: 9.30 ds. J.
Zondag. Koster: Sikko van der
Graaf.
Kerkdienst 6 april: St Vitusparochie: 19.30 pastor J. Rutgers.
Kerkdienst 7 april: Immanuelkerk: 19.30 diverse gemeenteleden.
Kerkdienst 8 april: 19.30
uur: De Antenne: 19.30 ds. K.
van Staveren.
Kerkdienst 9 april (Witte
Donderdag): 19.30 ds. J. Zondag.
Kerkdienst 10 april (Goede
Vrĳdag): 19.30 ds. J. Zondag.
Kerkdienst 11 april (Stille
Zaterdag): 19.30 ds. J. Zondag.
Mocht er in de huidige toestand
iets veranderen dan kunt u de
uitgebreide gegevens vinden op
pagina 2 van De Samenspraak.
Digitaal verbonden via kerkomroep.nl. Elke zondagmorgen
zal er om 9.30 uur kerktelevisie
zĳn. Voor deze week zĳn de uitzendingen zoals hierboven vermeld.
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:
dhr. J. Prins, Rozenheim 85, unit
1, k. 3; mw. H. Nĳman Lubbers,
Zwiersstr. 2, unit 3, k. 29; dhr.
Jan Visser, Rozenheim 89, Revalidatie afd., k. 1.
Verzorgingstehuis De Nieuwe
Wever Kalanderĳ 1 ,7776 XW
Slagharen: dhr. G. van Keulen,
Kalanderĳ 12; mw. Swankhuisen,
Schuttevaer 76.
Pastoraat in Coronatĳd.
De predikanten zullen alleen in
uiterste nood op huisbezoek
komen, maar dan alleen met
inachtneming van de regels die
daarvoor door de overheid zĳn
bepaald. Natuurlĳk kunt u wel
met hen in gesprek via telefoon, email, brieven, chats-app
of facebook. Geen kinderkerk?
Een mooi alternatief, nu ook de
kinderkerk komt te vervallen:
https://www.facebook.com/onlinekinderprogramma/. Elke week
komt er een nieuw programma
online om zo toch met uw kind
de Bĳbel te openen op zondag
en met elkaar in gesprek te gaan
over het geloof. Een lichtpuntje
sturen: Het is een bĳzondere tĳd
voor iedereen. Je ziet je vrienden even niet, kunt niet sporten.
NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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Waarschĳnlĳk moet je wel aan
de slag voor school. Als je dan
even pauze hebt, of als je je toch
verveelt hebben wĳ een idee
voor je! Doordat er geen bezoek
mag komen bĳ oudere mensen,
kunnen zĳ zich best eenzaam
voelen. Daarom: stuur een
kaartje, schrĳf een brief (of print
het uit) of maak een mooie tekening. Daar maak je een ander blĳ
mee en zo kun jĳ een lichtpuntje
zĳn voor een ander. Ken je geen
oudere mensen in Dedemsvaart?
Dan kun je post sturen naar: De
Tjalk 49, 7701 LR Dedemsvaart.
Je zet er dan bĳ: voor een bewoner van de van Dedem Marke.
De mensen daar delen het dan
uit. Of je stopt het daar in de
brievenbus, dan ben je gelĳk ook
even lekker buiten. Groetjes, de
Taakgroep Jongeren.
Oproep aan alle diaconaal - en
pastoraal medewerkers en alle
mede-Kerkers van de Prote.
Gem. in Dedemsvaart: Laat van
je horen! In deze tĳd van onrust
en onzekerheid waarin we
gevraagd worden om zo weinig
mogelĳk sociale contacten aan
te gaan, zĳn er een paar groepen mensen die hier extra door
geraakt worden: Ouderen en
Alleenstaanden. Dit zĳn de mensen die méér nog dan normaal in
een isolement dreigen te raken
en juist nu behoefte hebben aan
contact. Dit zĳn óók vaak de
personen die, in tegenstelling tot
veel jongeren, niet zo actief zĳn
op sociaal media. Vaak kennen
we deze mensen, maar té vaak
wordt er niet aan hen gedacht.
Daarom: Denk even na en kĳk
om je heen. En zoek telefonisch
contact met de mannen en vrouwen die, nú al, misschien in geen
dagen iemand gezien of gesproken hebben. En denk dan niet te
gauw dat hĳ of zĳ ook wel buren
heeft of kinderen die wel naar
hen omkĳken. Juist in deze tĳd
heeft iedereen behoefte om zĳn
of haar verhaal te doen. Wat kan
het dan fijn zĳn als er iemand is
die even wil luisteren… Om met
Rutte te spreken: Let een beetje
op elkaar!
Onze predikanten zĳn behalve
op de zondagen ook op andere
dagen online actief. Bovenstaande groep is vaak niet echt handig op de computer of met het
vinden van websites of apps op
de telefoon om deze activiteiten
mee te maken. Wellicht kunnen
we elkaar daar ook mee helpen.
Collecten. Omdat we een aantal zondagen geen collectes kunnen houden doen wĳ een beroep
op u om uw gift over te maken
op rek. NL30RABO0373713452
t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Dedemsvaart. Op 15
maart, zou er een noodhulpcollecte worden gehouden voor de
mensen in Zuid-Soedan. Vorige
week stond op de nieuwsbrief:
Noodhulpcollecte: ‘Burgeroorlog
in Zuid-Soedan overleven. Na 20
jaar oorlog vierde Zuid-Soedan
in 2011 haar onafhankelĳkheid.
Anderhalf jaar later barstte het
geweld opnieuw los. Sindsdien
zĳn 50.000 mensen omgekomen.
In het noorden verblĳven veel
vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen. De Lutherse
Wereldfederatie zet hier speciale
centra op voor kinderen, waar
ze les krĳgen, veilig kunnen spelen en trauma’s leren verwerken.
Nile Hope bouwt waterputten
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en wc’s voor 11.000 mensen. Ze
leren mensen hoe ze die moeten onderhouden en gebruiken.
Helpt u de mensen in Zuid-Soedan om de burgeroorlog te overleven via de collecte in de kerk?
De maatregelen rond het corona
virus houdt ons allen bezig, maar
de nood in Zuid-Soedan is ook
erg groot.
Voor 22 maart stond er geen
speciaal doel in het rooster,
zodat wĳ deze collecte kunnen
gebruiken voor o.a. extra steun
aan de Voedselbank. Alvast hartelĳk dank!
HARDENBERG
Paas cyclus. De volgende uitzendingen staan op de agenda:
Palmzondag 5 april: 10.45 ds. P.
Langbroek.
Witte Donderdag 9 april: 19.30
ds. W. van der Wel.
Goede Vrĳdag 10 april: 19.30 ds.
P. Noordmans.
Stille Zaterdag 11 april: 19.30 ds.
P. Langbroek.
1e Paasdag 12 april: 10.45 ds. Y.
van Benthem.
Klokken luiden. Iedere woensdagavond zullen we in Hardenberg de klokken laten luiden
van 19.00-1915 uur als uiting
van onze betrokkenheid bĳ de
zorgen over het Coronavirus en
als teken van hoop en troost.
Direct daaropvolgend zal er een
kort meditatief moment zĳn dat
u kunt vinden op de website
van het Platform van Kerken te
Hardenberg:www.kerkpleinhardenberg.nl Verder is het ook te
zien op de Facebookpagina van
datzelfde platform: kerkplein
Hardenberg. De meditatieve
momenten worden telkens verzorgd door één van de voorgangers van de diverse bĳ het
platform aangesloten kerkelĳke
gemeenten.
‘Heel Holland vast’. In deze
verwarrende 40-dagentĳd missen we elkaar. Gelukkig zĳn er
toch nog mogelĳkheden om naar
elkaar om te zien en samen kerk
te zĳn. Dé gelegenheid om iets
van je te laten horen door een
kaartje te sturen of door een
telefoontje naar iemand die dat
verdient. Elke keer dat u dat
doet, kunt u een bedrag in het
spaardoosje doen. Succes.
LUTTEN/SLAGHAREN
Op advies van de PKN komen
alle kerkdiensten tot en met 1
juni 2020 in zowel Lutten als
Schuinesloot te vervallen.
Overdenking. Via kerkomroep
is de overdenking te horen van
ds. Post van afgelopen week.
Ook nu te luisteren via de kerktelefoon. Ook deze week zal er
weer een overdenking zĳn. Als
jullie het fijn vinden kunnen jullie
dit ook luisteren https://www.
kerkomroep.nl/#/kerken/10804
Jarig. Dhr. K. Euverman, De Spa
36, 7776 CX Slagharen: 1-4-1947.
Mw. M. Benjamins-Oelen, Dr.
Willemslaan 138a, 7776 CD Slagharen (Voorheen Schuineslootweg 6: 2-4-1935.
Mw. G. Folkers-Platje, De Haarweg 8i, 7775 PX Lutten: 3-41937.
Dhr. G. Hoekman, AnerwegZuid 43, 7775 AP Lutten: 5-41940.
Luiden kerkklokken. U hebt
zich misschien afgevraagd waar-

Lees verder op pagina 4
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om de kerkklokken op woensdagavond luidden. Dit was een
oproep van de Raad van Kerken
aan alle kerken om op 3 woensdagen (18, 25 maart en 1 april)
van 19.00-19.15 uur de kerkklokken te luiden. Dit is een boodschap van bemoediging, hoop en
troost en deze boodschap wordt
zo verspreid over Nederland.
Met deze ‘klokken van hoop en
troost’ kunnen kerken mensen
met elkaar verbinden over de
grenzen van sociaal isolement
heen. Het is tevens een oproep
tot gebed en andere vormen
van steun voor alle zieken en
voor wie zich inzetten voor de
gezondheid en veiligheid van
medemensen.
Beluister de Emmaüsgemeente via de Kerkomroep.
In deze bĳzondere tĳden waarin
geen kerkdiensten gehouden
kunnen worden, willen we als
kerkenraden toch proberen de
gemeenteleden te voorzien van
een bemoedigend woord, een
overdenking en gebeden. Via kerkomroep of Kerkwebradio kunnen deze overdenkingen gevolgd
worden. De uitzendingen zĳn te
beluisteren vanuit al onze kerken. Onze predikant Christiaan
BĲZONDERE THEMA-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Post zal deze diensten voorbereiden en inspreken. Ook zullen
er liederen te horen zĳn. We
zĳn ons er van bewust dat het
voor veel gemeenteleden een
groot gemis is om de zondagse
diensten te moeten missen. We
hopen en bidden dat het coronavirus snel onder controle is.
Deze online bemoediging is het
eenvoudigst te beluisteren op
uw smartphone of laptop met de
“Kerkomroep-app”. Ook kunt
u dit beluisteren via de website
van onze kerken (Klik dan op
het icoontje van de kerkomroep)
Wanneer u niet de beschikking
heeft over een van deze apparaten dan is de kerkradio-ontvanger misschien een oplossing.
Voor hulp of informatie bĳ
kerkomroep en kerkradio: Hervormde Wĳkgemeente: Anneke
Mol, tel. 0523-683013 en Harjan
Winter, tel. 0523-682911; Gereformeerde Wĳkgemeente: Roel
Seinen tel. 06-27613734.
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 5 april,
Goede Vrĳdag, 1e en 2e Paasdag: Helaas geen kerkdienst in
de Sionskerk, maar er zĳn wel
kerkdiensten terug te bekĳken
of te beluisteren via: www.kerkomroep.nl, ook diensten vanuit
de Sionskerk. Maandag 6 april
is het de bedoeling om wel een

bidstond te houden in de Wingerd, om 19.00 uur. Doet u ook
mee… misschien in de Wingerd
en anders thuis?
Meeleven. We noemen familie
Olsman en met name Thiemar
Olsman. Hĳ heeft afgelopen
week te horen gekregen dat hĳ
de ziekte van Hodgkin heeft.
Gelukkig is er behandeling mogelĳk. We bidden Thiemar, zĳn
ouders Ally en Gebby en alle
andere familie heel veel sterkte
toe. Wat een vreselĳk bericht…
dat jullie Gods dragende handen
en Zĳn troost mogen ervaren nu
onze woorden ze tekort schieten.
Tekst. Er was eens een man,
genaamd George Thomas. Hĳ
was dominee in een kleine stad
in Engeland. Op Paasmorgen ging
hĳ naar de kerk met een oude,
roestige vogelkooi en zette deze
op de preekstoel. Vele wenkbrauwen werden gefronst. Dominee Thomas begon te vertellen.
Gemeente, ik liep gisteren in de
stad, toen ik een kleine jongen
zag met deze kooi in zĳn handen. Op de bodem van de kooi
zaten drie vogeltjes te bibberen
van angst. Ik stopte en vroeg
hem: ”Wat heb je daar bĳ je,
jongen?” “Een paar oude vogels”,
zei de jongen. “Wat ga je met
ze doen?”, vroeg ik. ”Ik neem ze
mee naar huis en ga er plezier
mee maken”, antwoordde hĳ. “Ik
trek ze de veren uit en laat ze
met elkaar vechten. Daar heb ik
plezier in”. “En als je genoeg hebt
van deze vogels, wat doe je dan

ze!” “En wat ga je met ze doen
als je klaar bent met hun?”, vroeg
Jezus. “Oh, ik vermoord ze allemaal”, zei satan trots “Hoeveel
wil je voor hen hebben?” vroeg
Jezus. “Wat wil je met deze
mensen”, vroeg satan. “Ze zĳn
slecht, waarom wil je ze hebben? Ze haten je en ze spugen
je in het gezicht, ze vervloeken
en vermoorden je! Je wilt deze
mensen niet!”. “Hoeveel”, vroeg
Jezus weer. Satan keek Jezus aan
en lachte. ”Al je tranen en je
bloed”, zei hĳ. Jezus zei: “DEAL”,
en Hĳ betaalde de prĳs. Toen
pakte dominee Thomas de oude
vogelkooi en liep de preekstoel
af. Is het niet erg eenvoudig om
God de schuld te geven dat de
wereld ten onder gaat? Is het
niet droevig dat wĳ alles geloven wat de kranten schrĳven
en kwesties in de kiem smoren
die de Bĳbel stelt? Is het niet
droevig dat iedereen verwacht
naar de hemel te gaan, terwĳl
ze niet eens in Christus geloven,
nooit denken of spreken over
hun geloof in God, of iets doen
wat God van hen vraagt? Is het
niet beangstigend hoe sommigen
zeggen: ”Ik geloof in God”, en
toch satan volgen? Terwĳl satan
wel degelĳk in God gelooft. Het
is droevig dat je duizend grappen per e-mail kan versturen en
iedereen neemt ze over, maar als
je iets met betrekking tot God
verstuurt, dan zullen maar weinig
mensen het doorsturen. Is het

met ze?”, vroeg ik hem. “O, we
hebben een paar katten”, zei de
jongen, “en die houden wel van
een vogeltje”. Ik was even sprakeloos en vroeg toen: ”hoeveel
wil je voor die vogels hebben?”
Hĳ vroeg: ”Waarom wilt u deze
vogels hebben, meneer? ’Ze zĳn
oud en lelĳk en zingen niet eens”.
Opnieuw vroeg ik hem: ”Hoeveel
wil je er voor hebben?’ De jongen keek me aan en dacht vast:
”Die is gek”, en zei: “Tien euro”.
Ik betaalde hem tien euro en in
minder dan geen tĳd was hĳ verdwenen. Ik ben toen naar het
eind van de straat gewandeld,
naar een plantsoen met bomen.
Ik heb de kooi op de grond gezet
en de vogels vrĳgelaten. Daarom
die lege vogelkooi op de preekstoel. Toen begon hĳ aan zĳn
preek.
Op een dag waren satan en Jezus
aan het converseren. Satan was
net terug van een bezoek aan de
aarde en pochte: ”Ik heb net de
aarde en alle mensen gekocht.
Ik heb een valstrik gezet die ze
niet konden weerstaan, en ik
heb ze allemaal”. “Wat ben je
van plan met ze te doen?”, vroeg
Jezus. Satan antwoordde: ”O, ik
ga plezier met ze maken! Ik ga ze
leren hoe ze kunnen trouwen en
weer kunnen scheiden, hoe ze
elkaar moeten haten, en hoe ze
elkaar moeten misbruiken. Hoe
ze kunnen roken en drinken, ik
ga ze leren hoe ze wapens en
bommen moeten maken en hoe
ze elkaar moeten vermoorden.
Dus ik heb echt veel plezier met
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Advertenties

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

wakker en waaks
maandbladreveil.nl

09-09-14 12:03

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

7

zondag 5 april 2020

De stiltewandeling
wordt sinds een paar
jaar elke tweede
zaterdag van de
maand gehouden en
kent twee afstanden.
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column

Maria in
coronatijd
DOOR DS. JACOLINE
BATENBURG,
HOOGEVEEN

In deze tĳd van coronavirus en maatschappelĳk thuiswerken, zĳn wĳ in onze gemeente
begonnen met extra vieringen voor
doordeweeks. Een ‘Vieruur’ op
woensdagmiddag om 16.00 uur.
Ons idee is dat het ‘helpt’ om te
bidden, te zingen, Bĳbel te lezen en
stil te worden.
Wĳ kozen ervoor om niet onze
eigen teksten te kiezen maar om
een rooster te volgen. Verrassend
genoeg, kwamen we zo uit bĳ een
gedeelte uit Lukas 1. Het gedeelte
waarin de engel Gabriël de geboorte van Jezus aankondigt. Gek om
dat verhaal te lezen, zo vlak voor
Pasen, met de lentezon op de kerk
en de voorjaarbloemen in de tuin.

Stiltewandelingen

Andere
manier van
kerk zijn

Het raakte me om juist in deze
geschiedenis van aankondiging en
verwachting te lezen. Maria was
geen belangrĳk figuur in haar tĳd.
Geen prinses, geen adellĳk geslacht.
Ze was een meisje in een onbetekenend dorp. We weten het niet,
maar waarschĳnlĳk was ze niet
eens zo begaan met de wereldpolitiek. Ze lĳkt op velen van ons vandaag de dag. Iemand die haar leven
leeft, onder de omstandigheden
zoals ze zĳn. In haar tĳd waren die
omstandigheden onzeker. Ze leefde
in bezet gebied. Er kon elke keer
weer iets gebeuren waardoor haar
leefwereld en die van haar dorpsgenoten volledig zou omslaan.

Slechts het geluid van een motorzaag, enkele Taizéliederen, een lachende specht en de groet van een paar joggers doorbreken de stilte in de
bossen bij Averlo. Een groepje wandelaars houdt er stevig de pas in, op
weg naar Nieuw Sion. Onderweg wordt nauwelijks gesproken. Op sommige stukken van de route wordt zelfs helemaal niets gezegd.
Foto Joep Zander
DOOR LEO POLHUYS,
DEVENTER

We bevinden ons
ergens in de buurt
van Deventer.
Nieuw Sion valt onder het buurtschap Averlo, bĳ Diepenveen.
Tweede zaterdag
De stiltewandeling wordt sinds
een paar jaar elke tweede zaterdag
van de maand gehouden en kent
twee afstanden. De grotere route
vanuit Deventer bedraagt veertien kilometer (heen en terug). De
kortere route is sinds kort actief
en vertrekt vanaf het erf van een
boerderĳ bĳ Diepenveen. Deze
route is in totaal ongeveer zeven
kilometer lang.

tenaren onder wie Joep Zander
en Gretha Stelpstra. “Voor de
deelnemers aan de tochten is het
wandelen, maar vooral de stilte,
een manier om dichter bĳ God te
komen”, zegt Gretha.
De wandeling wordt besloten met
het bĳwonen van het getĳdegebed
op Nieuw Sion, in het bĳzĳn van
de jongeren uit het jongerenklooster. Door het coronavirus is het
aantal deelnemers iets lager dan
gewoonlĳk, maar uiteindelĳk lopen
er toch een stuk of tien mensen
mee.

Plank
De tocht gaat over fraaie bospaden, door stukjes wilde natuur en
langs weilanden waar de bewoners van de oude Sallandse boerderĳen op uitkĳken. Op één punt
Nieuw Sion is het spiritueel
langs de Zandwetering is het zo
centrum, waar protestanten en
modderig dat je bĳna niet kunt
rooms katholieken samen de traoversteken zonder
ditie voortzetten
uit te glĳden. Joep
van de monniken
SOMS ERVAAR IK GOD
Zander had nog
die vĳf jaar geleSTERKER IN DE NATUUR
een plank mee wilden - na honderd
DAN IN DE KERK.
len nemen: “Om
jaar aanwezigheid
daarover de andere kant te kunvan hun kloosterorde - vertrokken naar Schiermonnikoog. Nieuw nen bereiken, maar we redden het
zo wel.” En dat klopt, we halen
Sion verzorgt onder meer retraites, biedt een woonplek aan gezin- allemaal met droge voeten de
overkant, al zitten onze schoenen
nen en herbergt een jongerenwel flink onder de modder.
klooster. Ook vinden er wekelĳks
de getĳdegebeden plaats.
Stilte
Aan de Veldhuizerdĳk voegt de
Jongerenklooster
De organisatie van de wandelingen groep van de kortere route zich
bĳ die van de langere. Bĳ een stil
is in handen van enkele Deven-

andere manier van kerk-zĳn.
vennetje houden we even halt.
Soms ervaar ik God sterker in
Gretha Stelpstra verzorgt een
de natuur dan in de kerk. Tĳdens
korte overdenking aan de hand
de wandeling ben je dichtbĳ de
van het verhaal van de verloren
zoon. ”Hĳ stond op een kruispunt, natuur en ervaar je de schepping.
Omdat we steeds dezelfde route
toen hĳ helemaal aan de grond
lopen, zie je elk seizoen duidelĳk
zat. Wat doe ik? Berust ik of ga
de veranderingen. In het voorjaar
ik terug? Misschien staan enkelen
het jonge groen, in de herfst de
van jullie ook op zo’n punt. Mismooie kleuren…”
schien heeft God de jongste zoon
wel gehoord en ging Hĳ met hem
Liturgie
mee.”
Ook Annemieke Brouwer uit
Dit gedeelte van de wandeling zĳn
Deventer wandelt vaker mee. Zĳ
de deelnemers ‘verplicht’ stil. Pas
tĳdens de lunch, na het getĳdenge- is zanglerares en omschrĳft zichzelf als niet gelovig. Toch neemt
bed, mag er weer gesproken worze graag deel aan de wandelingen
den. Ook op de terugweg gelden
er restricties; op sommige stukken en het getĳdegebed, al vindt ze
het wel een beetje jammer dat de
van de route wordt stilte in acht
wandelgroep zelf
genomen. Joep
Zander: “Iedereen SOMS ERVAAR IK GOD STERKER IN DE tegenwoordig wat
minder invloed
ervaart de stilte
NATUUR DAN IN DE KERK.
heeft op de liturweer anders, het
gie. “Deze wordt nu meer vanuit
is allemaal erg persoonlĳk. In het
het jongerenklooster geregeld en
begin was het wel even lastig om
heeft een vaste vorm. Vroeger
onderweg niet teveel te praten,
maar in de loop van de tĳd wen je was er bĳvoorbeeld meer plek
voor persoonlĳke voorbede, dat
daar wel aan.”
vond ik wel mooi.”
Schepping
Kerkzĳn
Eén van de deelnemers is Henny
Nog even terug naar Henny Smit.
Smit, lid van de Ichtuskerk (Pro“Ze zeggen dat Nederland gesetestantse Gemeente Colmschate
culariseerd is, maar er duiken ook
Schalkhaar). Hĳ loopt al langer
overal nieuwe vormen van kerk
mee met de wandelingen en
zĳn op. Dit is in elk geval een
organiseert deze soms zelf ook.
mooie, laagdrempelige manier om
“Mooi om mee te doen. Ik zie
dichterbĳ God te komen.”
deze stiltewandelingen als een

Het raakte me. Want ook wĳ leven
in een onzekere tĳd. En ook wĳ
zĳn niet allemaal hooggeplaatsten.
Ik vraag me op het moment van
schrĳven oprecht af wat ons wel en
niet te wachten staat in de komende weken. Dit geldt natuurlĳk te
allen tĳde, maar met de komst
van dit coronavirus is het voor mĳ
in mĳn generatie voor het eerst
maatschappelĳk voelbaar: die onzekerheid over de toekomst - dat
er geen echte controle is op wat
komen gaat.
Wat staat ons te doen? In het bĳzonder als christenen en kerk?
Ik kan wel duizend antwoorden
geven. Maar geloven is niet in de
eerste plaats van alles ‘doen’ maar
ontvankelĳk zĳn voor dat ‘ene dat
nodig is’. Dit kerstverhaal in de
veertigdagentĳd zet ons op een
spoor. We mogen gewoon blĳven,
zoals Maria. Zĳn op de plek waar
we zĳn in dit leven. Gods trouw aan
zĳn volk wordt duidelĳk in de levens
van gewone mensen. Hoe dan? Het
antwoord van Gabriël is eenvoudig
en direct. Doordat de heilige Geest
op je zal neerdalen en de kracht van
de Allerhoogste op je zal rusten.
Mĳn conclusie voor nu: er is wĳsheid en kracht in het zingen, bidden, bĳbellezen en in het zoeken
van de stilte. Ik leer door die
investering van Maria en haar leven,
dat ook wĳ het vandaag niet van
onszelf hoeven te verwachten. De
kracht, de redding komt van God.
Wĳ hoeven ons enkel open te stellen en te doen wat op onze weg
komt: zo dienen we Hem.

gezi(e)n
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Agenda
Vanwege de corona-maatregelen tonen we alleen de
activiteiten na 1 juni. Wilt u
een bijeenkomst bezoeken,
controleert u dan wel even
of deze doorgaat.

Zaterdag 6 juni
Fietspuzzeltocht, start tussen
13.00-13.30 uur bĳ de Akker,
Westeinde 305 Vriezenveen
(tevens finish)

Zaterdag 6 juni
EO-Jongerendag, Rotterdam,
Ahoy, tickets: eojongerendag.nl,
tot 1 mei € 15

Maandag 8 juni
Ministrycursus met ds. Jelle de
Kok (deel 5), 19.30 uur, Enter,
Hervormd Dienstgebouw, Oude
Pastoriestraat 9, €10, aanmelden:
dianavoortman@gmail.com, tel.
06-38655197, info: ewv.nl

Woensdag 5 augustus
Zangavond ter gelegenheid van
25-jarig jubileum de Akker, 19.30
uur (deur open 19.00 uur)

Woensdag 21 oktober
Theatervoorstelling voor kinderen, 15.00 uur, Vriezenveen
Informatie voor de agenda kunt u
mailen naar: nieuws@gezamenlĳkzondagsblad.nl

Zwaaien vanuit de verte
DOOR WILLEMKE
WIERINGA , WIERDEN

Social distancing,
echt, ik ben er niet
op gebouwd. Het moet, ik weet
het. En ik doe het.
Dat is de reden dat ik nu in mĳn
eentje aan het werk ben. Het
voelt verlaten. Op het oog is alles
hetzelfde en toch is alles anders.
Absurd anders. Dat recente telefoontje bĳvoorbeeld: een klant
legt al z’n opdrachten stil. De man
had voor anderhalf jaar werk in
portefeuille, maar sinds corona
nog voor anderhalve week. Zo
snel is niets meer hetzelfde. Ik
staar naar mĳn toetsenbord en
zoek naar woorden.

2. Wandelappgroep + bĳbeltekst en gespreksvraag. Gelukkig
is sociaal contact op beperkte
schaal nog wel mogelĳk. Zo zĳn
er velen die in duo’s regelmatig
wandelen. Deze wandellingen
kunnen nu een extra dimensie krĳgen dankzĳ een wandelappgroep. Daarin wordt elke
week een kort Bĳbelvers en een
gespreksvraag gepost.
3. Interactief jeugdwerk. Via
internet en WhatsApp krĳgen
jongeren een blog, opdrachten,
vragen, etc. aangeboden. In een
‘challenge’ spelen ze met en tegen
elkaar.
4. Sing-out. Geen sing in, maar
een sing out, waarin een bandje
voorin de kerk live optreedt voor
de kerk-tv. Via telefoon, WhatsApp en Facebook kunnen mensen verzoeknummers indienen.
Dankzĳ een snelle beamerdienst
kunnen kĳkers thuis de teksten
meezingen met de uitzending.
Meer bĳzondere initiatieven vanuit VollenhoveSint Jansklooster op pagina 7

Twee dagen later herhaalt zich
het tafereel. Ik alleen achter mĳn
bureau. De stille straat. De twee

Het raam van mĳn werkkamer
kĳkt uit op de straat. Een enkele
auto passeert. Een wandelaar laat
z’n hondje uit. Een fietser aan de
overkant roept een groet. Plotseling hoor ik bekend getetter
naderbĳ komen. Vrolĳk gelach
en heldere stemmetjes. Ik veer
omhoog en schiet pĳlsnel naar
het raam. Dacht ik het niet, de
redbulls. De twee roodharige
neven, elkaars best friends, onze
kleinzoons, lopen langs. Ik tik op
het raam. Ze horen niks, zien

Bijzondere
initiatieven (1)
Dick Wolters: “Natuurlĳk vraagt
deze tĳd om creatieve werkvormen. Heel dankbaar zĳn we voor
de vele initiatieven die vanuit onze
(kerkelĳke) gemeenschap opkomen. Veel zaken zĳn in amper een
week tĳd opgezet of staan in de
startblokken.” De eerste vier initiatieven:
1. Uitzendingen via kerkomroep
en internet. Fysieke diensten kunnen niet doorgaan, maar via de
digitale kanalen is veel mogelĳk.
Naast de zondagse dienst zenden
we ook een bezinnend moment
uit op woensdagavond.

niks, verdiept als ze zĳn in hun
eigen kinderleventjes. Ze zĳn al
bĳna verdwenen achter de grote
boom op de hoek van onze tuin.
Ik timmer op het raam. Dan staan
ze stil, lachen, zwaaien.
“Dag oma.”
Ik slik.

vrolĳke redbulls, nu aan de overkant van de weg. Ik ren naar de
voordeur en doe open. En roep.
En zwaai. Eén van de twee wil al
oversteken, maar bedenkt zich
bĳtĳds. Ik hoor de echo in zĳn
hoofd: wat hebben papa en mama
nou gezegd? Niet naar opa en
oma! Dat weet je toch! Je wilt
toch niet dat opa en oma ziek
worden?
“Dag oma.”

Illustratie: Hester Nijhoff
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stendig maken van de mediaorganisatie. Mensch stapte in en ging
in gesprek met EO-collega’s uit de
hele organisatie. ‘Niet iedereen
zat op dezelfde golflengte, ook
binnen de EO zĳn er verschillende ‘geloofsstromen’, zegt Van
Zuthem. ‘Door bestuur en directie dilemma’s voor te leggen, hebben we keuzes gemaakt voor het
verhaal van de toekomst. Een verhaal dat vooral gaat over delen en
luisteren, steeds minder over zenden. Deze werkwĳze leidde ertoe
dat iedereen zich betrokken
voelde bĳ het proces. ‘Het is mĳn
persoonlĳke drive om alle collega’s hierbĳ te betrekken. Dit verhaal is van ons allemaal, niet iets
wat de afdeling marketingcommunicatie nu weer heeft bedacht.’
Kingma vult aan: ‘de manier van
samenwerken maakt de EO bĳzonder. De EO organiseert geen
heidag met een presentatie aan
het personeel, maar komt iedere
week samen in de eigen kapel.
Tĳdens zo’n ‘wĳding’ delen medewerkers de laatste ontwikkelingen, zoals een bĳzondere ervaring
bĳ een opname of de lancering
van een nieuw designsysteem. En
er wordt samen gezongen. Ook
wĳ krĳgen geregeld een plek om
een manifest of campagne toe te
lichten. Zo is de organisatie volledig betrokken in een goede sfeer.’

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.

Het nieuwe jasje van de EO
Communicatieplatform Adformatie praat met de mensen achter de nieuwe EO-merkindentiteit.
Het gebiedende ‘Leef je geloof’ is
vervangen door ‘Als je gelooft’. Aan
het woord komen Wanda Kingma,
strateeg bĳ communicatiebureau
Mensch, en Neliza van Zuthem,
hoofd marketing en communicatie bĳ de EO. Het gaat over: Meer
delen en luisteren, minder zenden.

De EO heeft de laatste jaren veel
stappen gezet in het toekomstbe-

Geef ons oorlog
In het Nederlands Dagblad
gaat Reina Wiskerke in op de
uitspraak van boekenweekessayschrĳver Özcan Akyol tĳdens een
uitzending van De Wereld Draait
Door: “Vroeger had je als schrĳver
een oorlogstrauma waaruit je kon
putten, nu heb je een glutenintolerantie.” Dat bracht Akyol tot de verzuchting: “Geef ons oorlog, geef ons
armoede, geef ons ontbering.”

’s Nachts lig ik wakker. De radio
praat alleen maar over corona. Ik
besluit de uitzending van Kunststof eerder die avond terug te
luisteren. Het ging over ‘boekentherapie’. In deze tĳd van sociale
terughoudendheid kunnen we
mooi gaan lezen, is de filosofie. De hele dag netflixen is ook
maar niks.
Allerlei boeken komen voorbĳ. La
Peste van Albert Camus natuurlĳk. Dat boek lĳkt akelig erg over
corona te gaan; het was een tophit in mĳn eigen schooltĳd. Maar
herlezen? Is dat nu therapeutisch?
Al werkt een boek als recept
voor allerlei ongeneugten wél.
Het beste recept heb ik al lang
in huis. In soorten en maten en
diverse vertalingen. Dat Boek
is pas echt een geluksapotheek
bomvol recepten voor nu. Maar
het mooiste is - Gode zĳ dank:
social distancing komt er niet in
voor. Dat kennen ze niet in de
hemel.

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelĳkse
voorvallen in haar familie met vĳ f kinderen en
veertien kleinkinderen.

gezindheid. Verlangen naar oorlog
lĳkt onvoorstelbaar. Toch kunnen
we er maar beter op verdacht zĳn
en de vrede gebruiken om werkelĳk vrede te stichten.

-

Geknipt

Mĳn keel doet pĳn van het slikken.
Is dit mĳn voorland? Dat ik uit
de verte mag zwaaien naar mĳn
kleinkinderen? Nee, echt, dat gaat
niet. En echt, het moet.

Wim Kieft: ‘Leid mĳ’
In dagblad Trouw wordt oudvoetballer Wim Kieft (weer eens)
geïnterviewd over zĳn vroegere
verslavingsproblemen. Om kracht
te krĳgen om af te kicken ging hĳ
’s ochtends op zĳn knieën, maar of
dat ‘bidden’ was?
In december sprak NRC drie
Vlaamse psychiaters, de bekende
trits: Denys, Verhaeghe en De
Wachter. Zĳ zagen een ‘crisis in
zingeving’. ‘Met het terugdringen van religie is veel overboord
gegooid dat riekt naar hogere
doelen, rituelen, tradities en
levensvragen.’ Te grote aandacht
voor ego en succes leidt volgens
hen af van de werkelĳke bron van
zingeving: de ander. ‘Diep geluk,
echte zingeving, komt nooit uit
jezelf maar uit verbinding met
en het geluk van anderen om je
heen.’ En warempel, dan noteert
NRC: ‘Al denkt Denys wel dat
er oorlog moet komen om die
attitudeverandering te bereiken,
om mensen hun individualisme
en hun narcistische streven naar
onhaalbare idealen te laten opgeven.’ […] Heeft de mensheid oorlog nodig? Dat is een verschrikkelĳke gedachte. Volgens historici
zĳn er echter tĳden geweest dat
mensen zelfs naar oorlog verlangden vlak voor een bloederige oorlog uitbrak. Verlangen naar oorlog
is ook geen vreemde figuur in de
psychologie, heb ik me laten vertellen: leven op het scherp van de
snede, de strĳd aangaan met een
gemeenschappelĳke vĳand. Het
schept gevoelens van zin en eens-

Drie jaar lang bezoekt Kieft bĳna
dagelĳks samenkomsten van de
AA (Alcoholics Anonymous) en
de CA (Cocaine Anonymous),
maar nu heeft hĳ daar geen
behoefte meer aan. “Ik gebruik al
zo lang niet meer en ondervind
er weinig hinder van. Ik hoop wel
dat ik inmiddels zo’n groot verantwoordelĳkheidsbesef heb, dat
ik het aanvoel als het toch weer
nodig is om te gaan.” De hogere
macht waar je je bĳ de AA aan
mag overgeven, vond Kieft eigenlĳk wel prettig. “Ging ik ’s ochtends op mĳn knieën en zei ik:
‘Leid mĳ’. Meditatie hielp me ook,
ik probeerde heel spiritueel te
zĳn, daar deed ik echt mĳn best
voor. Het gaf me houvast om mĳn
ogen te sluiten, dingen te zeggen, ik weet niet eens meer wat.
Ik kwam in een flow terecht en
voelde dat dit het pad was dat ik
moest volgen.”

berichten uit de gemeente
Vervolg van pagina 4

niet droevig hoe gemeenheid,
grofheid, ordinaire dingen, onzedelĳkheid en porno vrĳe doorgang krĳgen, maar een gesprek
over Jezus op school en op het
werk wordt afgehouden? Is het
niet droevig dat iemand op zondag in vuur en vlam kan staan
voor Christus, maar door de
week een onzichtbare christen
is? Lach je nu? Is het niet droevig,
dat je dit verhaal niet naar iedereen in je adresboek durft te sturen, omdat je niet weet of hĳ of
zĳ geloven, of hoe ze over je zullen denken, als je ze deze e-mail
toestuurt. Is het niet droevig dat
je bezorgder bent over de vraag
hoe mensen over je denken, dan
hoe God over jou denkt?
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 0527-

241427
Kerkdienst 5 april: 10.00
uitzending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk.
De komende zondagen
wordt elke week voor zolang
het kan of nodig is ’s morgens
om 10.00 uur een dienst uitgezonden vanuit de Johanneskerk.
Deze is te beluisteren op Kerkdienstgemist en via de kerktelefoon. Ds. Timmer zal in deze
diensten voorgaan in aanwezigheid van een ouderling, een diaken, een organist en een koster.
Als kerkenraad zien we in verbondenheid met onze gemeenteleden uit naar mooie en gezegende diensten.
Wat is het een voorrecht dat
we in deze onzekere tĳd toch
de mogelĳkheden hebben om
via de techniek i.p.v. de reguliere
kerkdiensten diensten te kunnen houden waarin we ons verbonden mogen weten met onze
hemelse Vader en zo ook met
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elkaar. En wat een initiatieven
komen er om ook door de week
elkaar te bemoedigen d.m.v. de
techniek. Allerlei uitzendingen
worden de ether in gezonden
om bemoedigingen uit te kunnen delen in de vorm van zang,
muziek en meditatie aan hen die
te maken hebben met de gevolgen van de corona uitbraak waar
wĳ en de hele wereld in terecht
zĳn gekomen. We mogen met al
onze zorgen en angsten die deze
situatie met zich mee brengt
naar God gaan. En al krĳ gen we
niet op alles een teken van zĳn
nabĳheid mogen we vertrouwen
hebben dat Hĳ onze zorgen ziet
en onze angsten opmerkt.
We denken aan allen die te
maken hebben met moeiten en
verdriet, met zorgen en ziekte
en wensen hen veel sterkte en
bidden hen Gods liefde en zĳn
onmisbare nabĳheid toe.
Ook denken we aan de schoolgaande jeugd, de basisschool-

kinderen en de jongeren in het
voortgezet en hoger onderwĳs
die nu niet naar school kunnen.
We wensen hen en ook hun
ouders en begeleiders evenals
de leerkrachten veel sterkte
met het geven van online lessen
en de lessen die thuis gemaakt
moeten worden.
We bidden om Gods hulp en
zĳn bĳstand in deze onzekere
tĳd en vragen Hem om kracht
en wĳsheid voor artsen en verpleegkundigen en andere verzorgenden die zich inzetten om
hun patiënten zo goed mogelĳk
bĳ te kunnen staan.
Laten we elkaar steunen en bĳ staan op wat voor manier ook
zodat iedereen zich gedragen
mag weten in deze roerige tĳ den.
Hartelĳke en meelevende groeten en een week toegewenst
waarin u zich geborgen en
gedragen mag weten door onze
Heer en Heiland Jezus Christus.

Corona en ‘de kroon der rechtvaardigheid’
De letterlijke betekenis van het Latijnse woord ‘corona’ is: kroon. Het
woord komt een aantal keren voor in de Vulgata, de Latijnse vertaling
van de Bijbel die rond het jaar 400 tot stand kwam.

DOOR DR. JAN
DIRK WASSENA AR ,
HELLENDOORN

Het woord is onder
meer te vinden in 2 Timoteüs 4:8,
waar in de aloude Statenvertaling
gesproken wordt over ‘de kroon
der rechtvaardigheid’. Het hele
vers luidt in de Nieuwe Bĳbelvertaling: ‘Nu wacht mĳ de krans
van de gerechtigheid die de Heer,
de rechtvaardige rechter, aan mĳ
zal geven op de grote dag; en niet
alleen aan mĳ, maar aan allen die
naar zĳn komst hebben uitgezien.’
Lauwerkrans
De krans is al te vinden in de
sportwereld van de Griekse oudheid. Atleten die een wedstrĳd
hadden gewonnen, kregen een
krans. In die Griekse oudheid

komt de krans ook reeds in overdrachtelĳke zin voor. Hetzelfde
geldt voor de Joodse traditie vóór
het begin van onze jaartelling. In
het Nieuwe Testament wordt
wel over ‘de lauwerkrans’ en ‘de
krans van de luister’ van het eeuwige leven gesproken (Jakobus 1:
12 en Openbaring 2:10; 1 Petrus
5:4). De krans kwam trouwens
niet alleen in de sportwereld
voor. Hĳ gold ook als overwinningsteken na militaire strĳd.
De aardse corona houdt ons in
de greep. Maar laten we die krans
van de gerechtigheid, die lauwerkrans, die krans van de luister
niet uit het oog verliezen.
Doornenkroon
‘De kroon der rechtvaardigheid’
kunnen wĳ niet los zien van een

Fragment van een schilderij van Matthias Grünewald, ca. 1510

andere kroon. De doornenkroon,
die Jezus tĳdens ‘de bespotting’
gedragen heeft (Matteüs 27:29,
Marcus 15:17 en Johannes 19:2
en 5), was een krans van stekelige acanthusbladeren en moest
de erekrans voorstellen die de
vazalkoningen van Rome mochten
dragen. Behalve de doornenkroon
kreeg Jezus een scharlaken mantel
(de rode mantel van Romeinse soldaten, Matteüs 27:28 en 31) of een

purperen kleed (de mantel van
bepaalde Griekse vorsten, Marcus
15:17 en 20 en Johannes 19:2 en 5)
om en in Zĳn rechterhand een rieten stok (Matteüs 27:29) als scepter. Een lied uit de bundel-1938,
Gezang 43, verwĳst daar naar:
Laat mij toch nooit vergeten
die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten:
’t is al voor mij geschied!

gebed van de week

God, hoe vaak zegt u 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 wĳ sheid 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: U 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.
WIM HOUTMAN
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Online
gebedsbijeenkomsten
met CBMC
CBMC is er voor ondernemers
en andere leiders in het zakenleven. Daarom is de christelĳke
ondernemersclub begonnen met
online gebedsbĳeenkomsten.
Deelnemers vinden het erg fijn.
Hun reacties: “Mĳn dag is in een
totaal ander licht komen staan,”
“Dit had ik nu echt nodig!” en
“Een heel veilige plek”. Daarom
organiseert de CBMC nu twee
gebedsmeetings per week, die
open zĳn voor iedereen. Lid zĳn
van de CBMC is niet nodig. Wat
wel nodig is: ZOOM, een online
tool, waardoor het mogelĳk is
om vanaf elke plek mee te bidden
en die momenteel ook massaal
gebruikt wordt in het onderwĳs.
Zoom installeren? Kĳk op www.
zoom.us Gebedspunten kan men
doorgeven via gebed@cbmc.
nl, maar dit kan ook tĳdens de
gebedsmeeting.
Gebedsmeeting elke maandag van 7.00 - 8.00 uur en
elke woensdag van 19.00 - 20.00 uur

Bijzondere
initiatieven (2)
Vier creatieve vormen van
kerkzĳn in Vollenhove-Sint
Jansklooster zĳn al genoemd.
Ook de dorpsgemeenschap wordt
erbĳ betrokken, zie punt 8. Ter
informatie en ter inspiratie!
5. Diaconale vriendendienst. Een
vrĳwilligersbank doet klusjes,
zoals boodschappen halen
voor ouderen en zieken.
6. Muzikale Fruitmand.
Voor ouderen, met name
de inwoners van het
verzorgingshuis, wordt
via de kerkomroep een
radioprogramma uitgezonden
waarin mensen geestelĳke
liederen mogen aanvragen. Zo
weten onze ouderen dat er
met hen wordt meegeleefd,
ondanks dat ze geen of slechts
beperkt bezoek mogen
ontvangen.
7. Tulpenactie. Bloemen in de
polder worden doorgedraaid.
We hebben ze opgekocht en
met een bemoedigend kaartje
bĳ alle 75+’ers bezorgd.
8. Missionaire presentie. Vele
van bovenstaande initiatieven
stellen we ook open voor de
hele dorpsgemeenschap. Met
het plaatselĳk huis-aan-huiskrantje hebben we daarom
afgesproken dat we vanuit de
Raad van Kerken wekelĳks
een pagina mogen vullen met
bemoedigende woorden en
creatieve initiatieven.
Meer info: www.hervormdvollenhove.nl
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Wĳ lezen vandaag
Zaterdag 4 april
Exodus 13:1-16
Zondag 5 april
Matteüs 21:1-17
Maandag 6 april
Exodus 13:17-14:14
Dinsdag 7 april
Exodus 14:15-31
Woensdag 8 april
Matteüs 26:1-16
Donderdag 9 april
Matteüs 26:17-75
Vrĳdag 10 april
Matteüs 27:1-56
Zaterdag 11 april
Matteüs 27:57-66

Even doordenken
Christelĳk excuus voor hebzucht:
rentmeesterschap.
Rikkert Zuiderveld

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

Lucas 6: 39-49

Over de balk en de splinter (2)
Het optreden van Jezus maakt indruk. “Allen werden vervuld van ontzag en
loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en:
‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’” (Lucas 7: 16). In hem herkennen
de mensen een groot profeet, maar ook, dat God naar zijn volk omziet. Het
klinkt als een kernachtige samenvatting in deze Veertigdagentijd.

DOOR DS. B. ALTENA ,
ASSEN

Het zit diep in ons
mensen, om onszelf vrĳ te pleiten, om je eigen straatje schoon
te vegen, zo lazen we in het eerste deel van dit artikel. Het is
haast een natuurlĳke reflex om
het van harte met jezelf eens te
zĳn en natuurlĳk de mening van
een ander of het gedrag van een
ander te laken. We wĳzen makkelĳker van ons af, dan naar ons
zelf. Het kwaad ligt altĳd buiten
ons. Het zĳn de anderen die
fout bezig zĳn, en dan zĳn er in
de wereld van vandaag heel wat
kandidaten om dat in te vullen:
de politici, de regering, de EU,
de industrie, de managers, de
kerkleiding. Het ligt altĳd
aan de anderen, nooit aan
mĳzelf. De valse zekerheid
van de zelfgenoegzaamheid?
Radicaal
Het zegt ook iets dat de
wĳsheid van Jezus’ woorden na 2000 jaar nog niets
aan actualiteit heeft ingeboet. Omdat het iets zegt
over de menselĳke natuur,
hardnekkig en halsstarrig.
Daarom blĳven die woorden van belang.
Jezus nodigt ons steeds
weer uit, om als het ware
onszelf te overwinnen. Om
voorbĳ onze menselĳke
neigingen en natuurlĳke
reflexen uit te komen.
Daarom lĳkt het op het
eerste gezicht misschien
dat hĳ niet veel meer leert
dan alledaagse wĳsheid, die
ieder ander ook bedenken
kan. Maar als je er langer over
doordenkt, zie je de radicaliteit
ervan.

Eén van ons
Die krĳgt nog een diepere lading,
en dan kom ik terug op de Veertigdagentĳd. Ieder jaar weer
nodigt de liturgische gang door
het jaar je uit om mee te vieren,
als het ware op een spirituele
manier te verinnerlĳken. Jezus
is onder ons gekomen, als mens
tussen de mensen, als Een van
ons. Even menselĳk als wĳ menselĳk zĳn, even weerloos
als wĳ mensen.
En Hĳ gaat
in deze
men-

selĳke wereld van alle tĳden,
zĳn eigen weg. De weg van het
lĳden, van de volgehouden weerloosheid, de weg van de meeste
weerstand, dat is de Veertigdagentĳd op weg naar Pasen.
Het ene hangt met het andere
samen: Zĳn menselĳkheid krĳgt
gestalte in zĳn leer en in zĳn
leven. Zĳn goddelĳkheid licht op,
in zĳn lĳden en in zĳn voorbeeldige menselĳkheid.

vruchten. Over de balk en de
splinter en over het vermogen
om scherp genoeg te kunnen
zien om de ander werkelĳk voor-

De weg die Jezus ging
Als je dat met elkaar in verband
brengt, dan krĳgen Jezus’ woorden in Lucas 6:39-49 een eigen
achtergrond en diepgang. Over
het fundament waarop je je huis
bouwt. Over de volheid
van het hart waar
de mond van
overstroomt.
Over de
boom
en de

Zelfkritiek
Lucas benadrukt dat de kerk
als geloofsgemeenschap ervoor
moet waken zelfgenoegzaam te
worden, teveel te oordelen, te
makkelĳk uit te gaan van eigen
gelĳk. Lucas bewaart als het
ware een kritische afstand, is
kerk-kritischer. Dat maakt dat
de woorden van Jezus hier meer
in ons eigen vlees snĳden; dat
ze vooral bedoeld zĳn om zelf
in de kritische spiegel te kĳken,
eerder dan die anderen voor te
houden. Dat is precies waar het
in dat woord van balk en splinter omgaat. Zelfkritiek die vóór
kritiek op de ander komt.
De meester op mĳn lagere
school leerde ons ooit, dat als
je met je vinger verwĳ tend naar
een ander wĳst, tenminste drie
vingers verscholen naar jezelf
terugwĳzen.
Zoiets vergeet je niet.

Bedankt
voor Onstwedde (herv.), ds.
G.H. Vlĳm te Nieuwer Ter Aa
(herv.)
GEREF. GEMEENTEN
Bedankt
voor ’s-Gravenzande, ds. C.
van Ruitenburg te Krimpen aan
den Ĳssel
voor Capelle aan den
Ĳssel-West, ds. W.J. Karels te
Hardinxveld-Giessendam
voor Nĳkerk, ds. A. Schreuder
te Beekbergen

uit te kunnen helpen. Ze krĳgen
hun eigen concretisering in de
weg die Jezus zelf is gegaan, de
weg van lĳden en leven.

Navolgen
Jezus is scherp, maar hĳ oordeelt niet. Hĳ helpt jou om je
innerlĳke hindernissen op te ruimen. Met zĳn wĳsheid schept hĳ
ruimte, om te groeien in geloof.
‘Pas als iemand zich alles heeft
eigen gemaakt, zal hĳ de gelĳke
zĳn van zĳn leermeester’ (vers 40).
Geloven, Jezus navolgen, is een
leven lang groeien in dat proces.
Net als Jezus worden die het ons
heeft voorgedaan.

De wijsheid van Jezus’ woorden na 2000 jaar nog niets aan actualiteit heeft ingeboet.
Omdat het iets zegt over de menselijke natuur, hardnekkig en halsstarrig.

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Alblasserdam (herv.
wĳkgemeente Ichthuskerk),
ds. W.H. Hendriks te
Mĳnsheerenland

JEZUS IS SCHERP,
MAAR HIJ OORDEELT NIET

voor Sioux Center (Iowa, VS),
ds. M.H. Schot te Hendrik-IdoAmbacht;
voor Waardenburg, ds. A.T.
Huĳser te Sliedrecht.
GEREF. GEM. IN
NEDERLAND
Bedankt
voor Vriezenveen, ds. M.
Krĳgsman te Arnemuiden
OUD GER. GEMEENTEN IN
NED.
Bedankt
voor Rhenen, ds. H.H. Romkes
te Rouveen.

o
d
O
d
pen doen. Het leger is in paraatheid
gebracht om bĳ te springen in de
crisis. Ook wil de regering de binnenlandse veiligheidsdienst grotere
bevoegdheden geven om mensen
te volgen via hun mobiele telefoons
om zo de uitbraak van het virus
beter te kunnen monitoren.

Coronacrisis treft ook Israël
Ook Israël kampt met het coronavirus. Het land trof vrĳwel direct
zware maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Dit met name omdat een grote
uitbraak Israëls veiligheidsapparaat
danig zou kunnen aantasten en
Israël kwetsbaar zou maken. Mensen mogen hun huis alleen uit voor
essentiële zaken, zoals boodschap-

(bron: Israël Aktueel)

Dode Zeerollen vervalst
In het Bĳbels Museum in Washington zĳn zestien fragmenten van
de Dode Zeerollen te bewonderen. Althans, dat dacht men. Het
blĳken namelĳk vervalsingen te
zĳn. Het museum heeft de frag-

menten bĳ verschillende mensen
aangekocht sinds 2002. Hoe het
kan dat alles nep is, is onbekend.
Het merendeel van de honderden
Dode Zeerollen is té zien in het
Israël in Jeruzalem. (bron: Israël Aktueel)
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Muziekagenda
Vernietigingskamp Auschwitz Birkenau

Vanwege de corona-maatregelen tonen we alleen de
activiteiten na 1 juni. Wilt u
een bijeenkomst bezoeken,
controleert u dan wel even
of deze doorgaat.

Donderdag 4 juni 2020
Matt Redman in concert,
20.00 uur, Zwolle, Ĳsselhallen,
Rieteweg 4, info/kaarten:
eventsforchrist.nl
Zaterdag 6 juni
Met The Martin Mans Formation
en Jantine het voorjaar uit, Martin
Mans (piano, orgel), Jantine
Kalkman (trompet) en Mark
Brandwĳk (piano en orgel), 20.00
uur, Lemelerveld, WHZ-hal,
Grensweg 17, € 18, huetinkroyalmusic.nl
Vrĳdag 12 - zondag 14 juni
Festival Zion, Faith, music
and sports, Onstwedde, De
Sikkenberg, Sikkenbergweg 7, €
39, info/tickets: eventsforchrist.nl
Zaterdag 27 juni
Klassieke en populaire mix met
Marco den Toom op orgel, 20.00
uur, Lemelerveld, WHZ-hal,
Grensweg 17, € 13, huetinkroyalmusic.nl

Ziekenhuisbarak in
concentratiekamp
Auschwirtz

Zaterdag 18 juli
Zomer Samenzang,
verzoekliederen met Ad
Huetink op orgel, 20.00 uur
Lemelerveld, WHZ-hal,
Grensweg 17, € 10 (voor goed
doel), huetink-royalmusic.nl
Lege Zyklon B bussen, die gevonden werden door de geallieerden in Auschwitz-Birkenau in 1945.

75 jaar bevrijding (4)

Eindstation Auschwitz
“Ik moet blijven leven om dit te vertellen, om iedereen ervan te vertellen, om de mensen ervan te overtuigen, dat dit waar was…” De Joodse
arts en psychiater Eddy de Wind (1916-1987) aan het eind van zijn
verhaal over zijn oorlogservaringen in concentratiekamp AuschwitzBirkenau. *)

DOOR DS. KO HEKMAN,
ASSEN

werden uitgevoerd door kamparts Josef Mengele.

Dodenmarsen
In 1942 meldde
Toen in het najaar van 1944 de
hĳ zich - 26 jaar
Russen Auschwitz naderden,
oud - als vrĳwilliger voor het
besloten de nazi’s hun sporen uit
doorgangskamp Westerbork.
te wissen. De gevangenen, onder
Op voorwaarde dat zĳn moeder,
wie Friedel, moesten richting
die hier gevangengezet was in
Duitsland lopen - later zouden
dWesterbork, zou blĳven. Toen
dit de dodenEddy in het kamp
marsen worden
aankwam, was
EDDY WIL DAT ZIJN VERHAAL
genoemd. Eddy
ze al op transDOORVERTELD WORDT AAN VOLGENDE
verstopte zich en
port gesteld. Hĳ
GENERATIES. HIJ MAAKT ZICH
bleef achter in
ontmoette in het
ZORGEN OVER WAT HIJ GEHOOPT
Auschwitz. Hier
kamp de jonge
HAD NOOIT MEER MEE TE HOEVEN
in het kamp vond
Joodse verpleegMAKEN; EEN OPLEVING VAN
hĳ een schrift en
ster Friedel, die
ONVERDRAAGZAAMHEID EN POLITIEK
potlood en begon
uit Duitsland
GEWELD, OOK IN HET WESTEN
zĳn kampervarinnaar Nederland
gen op te schrĳven. Ze zĳn weerwas gevlucht. Ze werden vergegeven in zĳn boek dat in 1946
liefd en trouwden in het kamp. In
verscheen: Eindstation Auschwitz.
1943 werden ze gezamenlĳk per
In 1980 beleefde het boek een
goederentrein naar Auschwitz
herdruk.
getransporteerd. Daar scheidden zich hun wegen: Eddy kwam
Eddy wil dat zĳn verhaal doorverterecht in barak 9, als verpleger
teld wordt aan volgende generaen arts, Friedel in 10, de barak
ties. Hĳ maakt zich zorgen over
waar de medische experimenten

wat hĳ gehoopt had nooit meer
mee te hoeven maken; een opleving van onverdraagzaamheid en
politiek geweld, ook in het Westen. Zĳn boek ziet hĳ als een verhaal met een universele waarde,
dat laat zien hoe sommige mensen onder de meest onmenselĳke
omstandigheden elkaar blĳven
steunen, elkaar liefhebben en een
zekere vrĳe geestkracht weten te
bewaken, én een verhaal dat aantoont hoe intolerantie en superioriteitsgevoelens in extremo tot
het meest onvoorstelbare handelen kunnen leiden.
Het boek is nu opnieuw uitgebracht op initiatief van De Winds
zoon Melcher.*)
Oorlogsmisdadigers
In het naschrift door de familie
lezen we hoe Eddy dacht over de
beulen van Auschwitz zoals Josef
Mengele, die af en toe toch ook
‘menselĳke’, schĳnbaar onverklaarbare en inconsequente maar
sympathieke beslissingen namen.
’Ik geloof niet dat dat voor ze
mag pleiten. Integendeel, de jongeren zĳn opgevoed in de geest
van bloed en bodem, die weten
niet beter. Maar juist die ouderen
tonen door die kleine daden dat
er nog resten van hun vroegere
opvoeding in hen schuilen. Ze

hebben het anders geleerd en
hadden dan ook mens kunnen
blĳven. Daarom zĳn ze schuldiger
dan het jonge nazi-vee, dat nooit
beter gezien heeft.’ Juist dát een
nazi als Mengele laat zien dat hĳ
weet wat menselĳkheid is, maakt
zĳn gedrag in Auschwitz extra
verwerpelĳk.
Eerbetoon
Eddy de Wind volgde na de oorlog een opleiding tot psychoanalyticus en specialiseerde zich in
de behandeling van mensen met
oorlogstrauma’s . Hĳ gaf daaraan
bekendheid in binnen- en buitenland. 75 jaar na de bevrĳding
wordt zĳn boek wereldwĳd uitgegeven. Een eerbetoon aan allen
die onder
terreur en
politiek
geweld
hebben
geleden.
*) Eindstation

Zaterdag 19 juli
Michael W. Smith (met
projectkoor), Rotterdam,
Ahoy, 19.30 uur, info/tickets:
eventsforchrist.nl
Zaterdag 8 augustus
Muzikale Toppers, met Gert
van Hoef op orgel, 20.00 uur
Lemelerveld, WHZ-hal,
Grensweg 17, € 13, huetinkroyalmusic.nl
Zaterdag 22 augustus
Hooifeestorgelconcert met
Gerwin van der Plaats, 16.00
uur, Hasselt, Ichthuskerk,
Kastanjelaan 3
Zaterdag 29 augustus
Vader & dochter in concert,
Mariëlle Schippers op dwarsfluit
en Hans Schippers op orgel,
20.00 uur Lemelerveld, WHZhal, Grensweg 17, € 14, huetinkroyalmusic.nl
Zaterdag 19 september
Joh. de Heer Samenzang met
Ad Huetink op orgel, 20.00
uur, Lemelerveld, WHZ-hal,
Grensweg 17, € 10 (voor goed
doel), huetink-royalmusic.nl
Zaterdag 10 oktober
Zwart, Asma en Klassiekers met
Minne Veldman op orgel, 20.00
uur, Lemelerveld, WHZ-hal,
Grensweg 17, € 13, huetinkroyalmusic.nl

Auschwitz. Mĳn
verhaal vanuit
het kamp (19431945) Eddy de
Wind. Uitg.
Meulenhoff,

Informatie voor de muziekagenda kunt u

Amsterdam,

mailen naar: nieuws@gezamenlĳkzondagsblad.nl
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RTV-tips
Zaterdag 4 april
EO | NPO2 | 18.10
Nederland Zingt
Traditiegetrouw zĳn er rond
Pasen veel belĳdenisdiensten in
verschillende kerken in Nederland. Daarom klinken in deze
uitzending veel prachtige geloofsliederen, zoals ‘Heer, U bent mĳn
leven’ en ‘Psalm 16’.
Zondag 5 april
EO | NPO2 | 9.20
Kerkdienst
Ook deze zondag zĳn de kerken
gesloten vanwege het coronavirus. Op deze zondagmorgen
wordt er om 9.20 een korte kerkdienst uitgezonden.
Maandag 6 april
KRO-NCRV | NPO1 | 21.20
Spoorloos
Camila is 3 jaar oud als ze met
haar Braziliaanse moeder Nilda
naar Nederland komt. Nu gaat
Camila op zoek naar haar Braziliaanse familie.
Dinsdag 7 april
KRO-NCRV | NPO2 | 16.15
Roderick zoekt Licht
In aanloop naar The Passion
bezoekt Roderick Vonhögen vĳf
speciale projecten rond Roermond die worden gesteund door
Krafond.
Woensdag 8 april
NTR | NPO2 | 20.25
De zware jas van Beatrix
De weg van de weerstand. De
populistische burger stoomt op.
Die kan zich ergeren aan het
koningshuis. Beatrix probeert hen
te pareren, maar hoe?
Donderdag 9 april
The Passion
De omroepen EO en KRONCRV, producent Mediawater
en gaststad Roermond werken
aan een alternatief scenario voor
The Passion. Er wordt intensief
samengewerkt aan een versie die
past bĳ deze bĳzondere omstandigheden.
Vrĳdag 10 april
EO | NPO2 | 12.00
Matthäus Passion
In de prachtige Pieterskerk in
Leiden vertolken het ARS Musica
koor en orkest o.l.v. Patrick van
der Linden de Matthäus Passion
van Johann Sebastian Bach.
Zaterdag 11 april
EO | NPO2 | 18.10
Nederland Zingt
Vanuit de prachtige Sint Bonaventurakerk in Woerden klinkt
prachtig gezang, om stil van te
worden.
Zondag 12 april
EO | NPO2 | 9.20
Kerkdienst
De komende weken zendt de EO
iedere zondagmorgen een TVkerkdienst uit op NPO2. Aanleiding voor de speciale diensten zĳn
de maatregelen rond het coronavirus.
Lees verder op pagina 11

De vrouwen van Pasen I

De laatsten die even eersten werden
Het waren vrouwen die als eerste de vreugde van Pasen mochten beleven. Zij ontmoetten als eersten de levende Heer. Zij werden de eerste
evangelisten: brengers van het Goede Nieuws. Maar al snel speelden ze
(weer) tweede viool.

DOOR: DS. HILDE GR A AFL AND,
VEENENDA AL

dingen vallen mĳ op. In alle vier
evangeliën wordt verteld over de
vrouwen bĳ het graf. De verhalen
verschillen onderling. Bĳ Matteüs
zĳn het twee vrouwen: Maria van
Magdala en ‘de andere Maria’. Bĳ
Markus zĳn het er drie: Maria van
Magdala, Maria de moeder van
Jakobus en Salomé. Lukas vertelt, dat het Maria van Magdala,
Johanna, en Maria de moeder van
Jakobus zĳn geweest. En tenslotte
vertelt Johannes uitsluitend over
Maria van Magdala, die ’s morgens
vroeg als eerste bĳ het graf is en
daar de Heer ontmoet.

Was het toeval dat de vrouwen
het eerst bĳ het graf stonden, en
zegt dat verder niet zoveel? Of was
dit het evangelie in zakformaat: de
laatsten die eersten werden. En is
het te wĳten aan de taaiheid van
cultuurpatronen dat vrouwen tot
op de dag van vandaag wat betreft
leidende posities in de kerk ver in
de minderheid zĳn?
Op de een of andere manier hebben de vrouwen van Pasen altĳd
weinig aandacht ontvangen. Hun
geschiedenis heeft nauwelĳks
Welke vrouwen?
invloed gehad in de discussies
Het wordt niet duidelĳk, wie er
over de plaats van de vrouw. Dat
nu precies bĳ zĳn geweest. Wel
Eva als eerste van de verboden
mogen we ervan uitgaan, dat het
vrucht heeft gegeten, telt vele,
meerdere vrouwen zĳn geweest,
vele malen zwaarder, dan dat
van wie Maria van Magdala de
Maria van Magdala als eerste de
belangrĳkste is
opgestane Heer
geweest. Haar
heeft mogen aanHOE MOETEN WIJ HET ONS PRECIES
naam keert alle
schouwen. Dat
VOORSTELLEN? WAAR BLEEF DEZE
keren en als eerkomt, denk ik,
HELE GROEP VAN MANNEN EN
ste terug.
omdat het teveel
VROUWEN BIJVOORBEELD ’S NACHTS?
als een incident
GAF DIT GEEN AANLEIDING VOOR
Verder valt op
werd gezien. Als
PRAATJES EN RODDELS?
dat deze vrouwen
een toevalligheid.
niet alleen ’s morgens vroeg, na
Die vrouwen waren er nu eende sabbat, bĳ het graf te vinden
maal vroeg bĳ op die bewuste
zĳn. Ze blĳken ook op Golgotha
morgen na de sabbat.
gestaan te hebben, zĳ het ‘van
verre’, en we vinden enkelen van
Verschillen
hen terug bĳ de begrafenis van
Maar doen we dan toch niet
Jezus. Deze vrouwen laten Jezus
deze vrouwen te kort? Een paar

welke Jezus gevolgd waren uit
Galilea, om Hem te dienen’.
Lukas vertelt er nog het meeste
over. Hĳ wĳdt er een paar zinnen aan in hoofdstuk 8:1-3: ‘En
het geschiedde kort daarna, dat
Hĳ van stad tot stad en van dorp
tot dorp trok, verkondigende het
evangelie van het Koninkrĳk Gods,
en de twaalven met Hem, en
Maar er valt nog meer over te
enige vrouwen, die genezen waren
zeggen. Bĳ Markus vinden we
van boze geesten en van ziekten:
een belangrĳke opmerking, als
Maria met de bĳnaam: van Magdahĳ spreekt over
la, van wie zeven
de vrouwen bĳ
boze geesten
DE VROUWEN VAN PASEN HEBBEN
het kruis. Hĳ verwaren uitgegaan,
ALTIJD WEINIG AANDACHT GEKREGEN.
telt in hoofdstuk
en Johanna, de
HUN GESCHIEDENIS HEEFT
15: 40 en 41: ‘Er
NAUWELIJKS INVLOED GEHAD IN DE
vrouw van Chusas,
waren ook vroude rentmeester
DISCUSSIES OVER DE PLAATS VAN DE
wen, die uit de
van Herodes, en
VROUW.
verte toeschouwSusanna, en vele
den (…) die, toen Hĳ in Galilea
andere, die hen dienden met hetwas, Hem volgden en Hem diengeen zĳ bezaten’.
den, en vele andere vrouwen, die
Zo’n stukje roept eigenlĳk heel
met Hem opgegaan waren naar
veel vragen op. Hoe moeten
Jeruzalem’.
wĳ het ons precies voorstellen?
Ook al komen deze vrouwen in
Waar bleef deze hele groep van
het hele evangelie van Markus
mannen en vrouwen bĳvoorbeeld
verder niet ter sprake, blĳkbaar
’s nachts? Gaf dit geen aanleiding
hebben zĳ in het gevolg van Jezus
voor praatjes en roddels? Wat
verkeerd en zĳn zĳ met Hem mee houdt dat ‘dienen’ in?
opgetrokken van Galilea naar
Op deze vragen krĳgen we geen
Jeruzalem. Het is verwonderlĳk,
antwoord. Maar wel wordt ons
dat we daar zo weinig van weten.
duidelĳk gemaakt, dat de groep
Het moet voor die tĳd uitzonder- rond Jezus groter was dan de
lĳk zĳn geweest, dat een rabbi,
twaalf alleen. En dat er vrouwen
behalve zĳn leerlingen, ook vroubĳ waren. Veel vrouwen. Ik tel er
wen in zĳn gevolg telde.
al minstens zes!
dus niet in de steek. Zĳ blĳven bĳ
Hem, totdat de sabbat aanbreekt
en ze noodgedwongen naar huis
keren. Maar zodra de sabbat
voorbĳ is zĳn ze er weer. Niet
toevallig dus. Ze zĳn er als trouwe volgelingen, die hun Meester
willen dienen, ook nu Hĳ gestorven is.

Roddels
Matteüs geeft er eveneens blĳk
van. Hĳ vertelt in hoofdstuk 27:
55: ‘En daar waren vele vrouwen,
die uit de verte toeschouwden,

De auteur is predikant in de PKN te Veenendaal
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Kerkdienst. Zondag 5 april staat
ds. E.H. Jans op het rooster, maar er
wordt in Blankenham helaas geen dienst
gehouden.
Pastorale hulp. Mocht u die nodig
hebben neemt u dan contact op met één
van de ouderlingen.
Zieken en allen die pĳn en verdriet
hebben, of het virus aan den lĳve
ondervinden, wensen we Gods troost en
nabĳheid toe.
Zondag 5 april, Palmpasen (zesde
zondag van de veertigdagentĳd).
Deze palmzondag is de eerste dag van
de Goede of Stille Week. Zeven dagen
lang herdenken christenen de laatste
week uit het leven van Jezus en bereiden
zich voor op Pasen. De week voor Pasen
was vroeger ook de tĳd van de grote
schoonmaak; het werd lente en men kon
weer werken op het land. Alles moest op
orde zĳn. Mensen kochten nieuwe kleren
om er op hun paasbest uit te zien. Op
Palmzondag wordt de intocht van Jezus
in Jeruzalem gevierd. Hĳ reed op een ezel
de stad in en de mensen wuifden hem
juichend toe met palmtakken.
Een paar dagen later werd er geroepen
“kruisigt hem”.
In de katholieke kerk krĳgt men op deze
dag palmtakjes mee. In Nederland zĳn
dat meestal buxustakjes. Ze worden bĳna
een heel jaar bewaard voor bescherming
en geluk. Op Aswoensdag kunnen ze
teruggebracht worden naar de kerk.
Op veel plaatsen houden kinderen
een optocht met palmpaasstokken.
Die zĳn versierd met groene takken,
slingers en snoep. De palmpaasstok
lĳkt wel op een boom en herinnert aan
de nieuwe lente. Het haantje hoort
ook bĳ de apostel Petrus, Jezus’ beste
vriend. Terwĳl Jezus gevangen zat, loog
Petrus door drie keer te zeggen dat hĳ
Jezus niet kende. Toen kraaide er een
haan, zoals Jezus hem had voorspeld.
Petrus kreeg onmiddellĳk spĳt. Berouw
tonen is essentieel met Pasen. Op
deze dag zĳn vaak uitvoeringen van de
Mattheüs- of Johannespassion van Johann
Sebastian Bach. Ook in de kerk van
Blankenham kwamen de kinderen van de
zondagsschool altĳd hun palmpaastakken
laten zien. Helaas gaat dit alles niet
door vanwege het coronavirus. Wat
wel doorging was het luiden van de klok
voor troost en hoop in deze, voor velen,
bange dagen. Woensdag 1 april is er voor
de derde keer geluid door Aljan Donker.
Hans Tissing schreef een gebed bĳ Lied
1003, Stil is de straat: “God, het is stil
op straat, een kwaad virus waart als een
spook rond over uw wereld en wĳ weten
niet hoe en wat en hoe lang. Richt onze
ogen op u en op uw Zoon Jezus Christus,
die kwam om mensen te redden. Schenk
ons uw goede Geest om te vertrouwen
op een nieuwe morgen. Trouwe God,
bevrĳd ons van zorgen en kom gauw.
Amen”.
Symbolen die veel voorkomen (info:
PKN).
De kaars staat symbool voor het licht
en het leven. In veel protestantse kerken
brandt in alle diensten een paaskaars.
Het is een grote kaars, versierd met

christelĳke symbolen. De paaskaars is het
licht van Pasen dat de aanwezigheid van
de opgestane Jezus Christus uitstraalt.
Het lam is in de Bĳbel het toonbeeld
van weer-loosheid en kwetsbaarheid.
Het beeld “Lam Gods” verwĳst naar het
lĳden en sterven van Jezus Christus, die
als een lam geofferd werd. Brood en wĳn
verwĳzen naar de laatste maaltĳd van
Jezus met zĳn leerlingen kort voordat Hĳ
werd gevangengenomen en gekruisigd.
Brood en wĳn staan symbool voor
lichaam en bloed van Jezus.
Top 12 Canon van het protestantse
kerklied (“O morgen van verblĳden”)
De dichter van het lied is Paul Gerhard,
hĳ werd in 1607 in de buurt van
Wittenberg geboren en werd op latere
leeftĳd predikant van Berlĳn. Hĳ wordt
gezien als de belangrĳkste 17e eeuwse
dichter van kerkliederen. Van hem
zĳn ruim 130 liedteksten bekend. Hĳ
overleed in 1676. De componist was
Johann Crüger, die leefde van 15981662. Hĳ studeerde eerst theologie
en later muziek. Toen hĳ kerkmusicus
was in Berlĳn raakte hĳ bevriend met
Paul Gerhardt en componeerde veel
melodieën op diens teksten. De liederen
uit de periode van de reformatie, de
kerkhervorming in de 16e eeuw, zĳn
liederen om samen te zingen in de
kerkdienst. Aan het begin van de 17e
eeuw veranderde dit. De liederen die
vanaf toen werden geschreven zĳn
vooral bestemd voor het persoonlĳk
geloofsleven en persoonlĳke meditatie.
Het zĳn vaak “ik-liederen”, waarin
het accent ligt op de vreugde en
het verdriet van het individu. Deze
verandering is het begin van een
beweging in de protestantse kerk, maar
ook in de cultuur, waarin persoonlĳke
geloofsbeleving belangrĳk is, het
Piëtisme. Deze periode viel samen met
de 30-jarige oorlog die diepe sporen
na liet. Gelovigen vonden toen troost
in de liederen van Paul Gerhardt. Voor
Dietrich Bonhoeffer waren deze liederen
van grote betekenis tĳdens zĳn laatste
levensjaren in gevangenschap. Een ander
beroemd lied van Gerhardt is “Beveel
gerust uw wegen”. Het lied: O morgen
van verblĳden is een paaslied. Het bezingt
de overwinning van Christus op de dood.
Beeldend beschrĳft de dichter de strĳd
op leven op dood die hieraan vooraf gaat.
“Hĳ was int ‘t graf gedreven, de vĳand juicht
en lacht, geen nood, het duurt maar even,
want Hĳ verrĳst met macht”.
Citaat: Houd je hoofd omhoog, steek
je borst naar voren. Je gaat het redden.
Soms treed de duisternis in, maar altĳd
volgt de ochtend… Bewaar de hoop.
(Jesse Jackson, geb. 1941, Amerikaans
babtistenpredikant, politicus en
burgerrechtenactivist. Hĳ was naaste
medewerker van Maarten Luther King
en stond naast hem toen King vermoord
werd).
Namens de kerkenraad van de
Protestantse gemeente Blankenham,
C.A. Appelo-de Ruiter (scriba)
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Zondag 05 april is er als het lukt een
internetdienst via kerkdienstgemist.nl
vanuit de Grote Kerk in Blokzĳl.
Komende zondag 5 april is het de
6e zondag van de 40 dagentĳd, het

is Palmpasen en er is geen gewone
kerkdienst door het coronavirus helaas!
Dus ook geen koffiedrinken. Laten we
hopen en erop vertrouwen dat aan dit
alles toch een eind zal komen. Het is heel
onwerkelĳk allemaal. Toch wensen we
elkaar een gezegende zondag toe!
Overdenking door ds. Jelle Vonk
gehouden op zondag 29 maart vanuit de
Grote Kerk.
Net als vorige week (Verheugt u), heb
ik de naam van de komende zondag
boven dit stukje gezet. Zondag is het
zondag Judica, de vĳfde zondag van de
veertigdagentĳd, vernoemd naar het
eerste vers van psalm 43: Doe mĳ recht,
o God. Als u zondag meekĳkt naar de
dienst vanuit de Grote Kerk dan zult u
aan het begin van de dienst deze psalm
horen in een orgelbewerking van Klaas
Jan Mulder. Daarvoor staat: voorzichtig
(optimisme?)! Dit naar aanleiding van
een uitspraak van het RIVM. Men is
voorzichtig optimistisch over de effecten
van alle maatregelen die zĳn getroffen om
het coronavirus het hoofd te bieden. Dat
is hoopvol nieuws! En dat kunnen we wel
gebruiken na een week van groeiende
onzekerheid, steeds grotere aantallen
opnames in ziekenhuizen, groeiende
sterftecĳfers en de steeds grotere
verspreiding van het virus wereldwĳd
met enorme, onvoorziene effecten op
sociaal en economisch gebied. Wat een
week! Wat een ontzettend verdrietige
week! Ja, we kunnen wel een beetje goed
nieuws gebruiken. Tegelĳk ben ik er ook
een beetje beducht voor. Want het RIVM
zegt ook: de piek moet nog komen. Er
komt nog veel meer leed en verdriet.
We zĳn er nog lang niet! Misschien staan
we nog steeds aan het begin. Met het
positieve nieuws van het RIVM ben ik
natuurlĳk blĳ, maar ik ben ook bang dat
mensen gaan denken: fijn, dan kunnen we
ook wat makkelĳker omgaan met onze
bewegingsvrĳheid. Valt het uiteindelĳk
wel mee! Daarom dat vraagteken achter
het woord optimisme. Onze dochter
kwam gisteravond laat thuis. Zĳ werkt
in het ziekenhuis in Drachten. Ze keek
“scheel” van vermoeidheid. Het was
alle hens aan dek geweest. Een enorme
toevloed van coronapatiënten, dit keer
uit Friesland. Onbeschrĳfelĳk wat daar
op dit moment gebeurt. Niet alleen
met de patiënten, maar vooral ook
met het zorgpersoneel. Zĳ verzorgen
ernstig zieke mensen, zĳ begeleiden
eenzaam stervenden, zĳ lopen zich
de benen onder hun lĳf vandaan om
zorg en (stervens)begeleiding te geven.
Zĳ werken daar letterlĳk met gevaar
voor eigen leven. Mocht u of kent u
anderen die nog steeds denken: het valt
allemaal wel mee, dan moet u zich goed
realiseren wat de consequenties kunnen
zĳn en wie u in gevaar brengt, als wĳ
ons niet aan de regels houden die de
Nederlandse regering in samenspraak
met het RIVM heeft opgesteld. Doe
mensen recht (psalm 43)! Wees in
Godsnaam voorzichtig! Want als u het
virus oploopt, dan krĳgt u niet vooraf te
horen of u een zware of lichte variant
heeft. Er is hoop, maar voorzichtigheid
en verantwoordelĳkheid komen eerst!
Een ander bericht dat mĳ bezig houdt, is
een bericht van het CPB: “We kunnen
zo niet doorgaan.” Men doelde op onze
manier van leven. Als het straks voorbĳ
is, dan moet het anders. Regeren is
vooruitzien, dus zĳn we nu al bezig met
het post-corona tĳdperk. Hoe ziet de
samenleving er straks uit? Hoe staat
de economie ervoor? Vult u het zelf
maar in. Maar gaan we het ook echt
anders doen? Ik ben bang van niet. In het
televisieprogramma Op1 hoorde ik de
voorzitter van ondernemend Nederland
zeggen: We moeten nu alles op scherp
zetten, dat, als straks de deuren weer
een beetje open kunnen, we direct klaar

zondag 5 april 2020

staan om een voorsprong te nemen
op de ons omringende landen. Alle
saamhorigheid en eenheid, alle zorg
en solidariteit die wĳ nu zien, achter
de schermen slĳpen de jongens van de
zogenaamde vrĳe markt de messen, om
straks direct de eerste klap te kunnen
uitdelen. En als we straks in het rĳke
Westen de zaak weer een beetje op de
rit weten te krĳgen, wie kĳkt er dan
nog om naar de arme landen die geen
geld hebben om hun mensen op een
adequate manier te verzorgen en te
begeleiden in hun sterven? Wie zal hen
recht doen? Mali bĳvoorbeeld, heeft
maar een beademingsapparaat. Ja, we
zullen voor ze klaar staan, maar vooral
om er handel mee te drĳven, geld aan te
willen verdienen. Mooi, zo’n voorsprong.
Ik zie de beurskoersen al weer opveren
en hoor de champagnekurken al weer
knallen. Het leven op de beurs is een
groot feest. In veel Bĳbelse verhalen
klinkt de roep om verandering, bekering,
omkering. Dat is ook waarom we
een weg van 40 dagen afleggen om
Pasen te vieren. Wist u dat het woord
quarantaine is afgeleid van het Franse
getal quarante(40)? De kerk is elk jaar
40 dagen in quarantaine. In afzondering,
bezig met zelfonderzoek, met willen
veranderen. Er is veel terechte kritiek
op kerken met hun opdringerige praat
over bekering. Maar hoe versleten het
woord ook mag zĳn, hoeveel misplaatste
opmerkingen er ook mee zĳn gemaakt,
hoe vaak we de plank volstrekt hebben
misgeslagen, het blĳft behoren tot het
vocabulair van de kerken. De oproep tot
verandering moet blĳven klinken. Om
velerlei redenen. Maar vooral met het
oog op die mensen die met de psalmist
uit het diepst van hun hart roepen en
smeken: Doe mĳ recht. Bescherm mĳ.
De psalm eindigt met de woorden; Wat
ben je bedroefd mĳn ziel, en onrustig in
mĳ. Vestig je hoop op God, eens zal ik
Hem weer loven, mĳn God die mĳ ziet
en redt. Ja, er is veel verdriet. Er is veel
zorg. Ook de komende week zal het
aangrĳpend zĳn wat we te horen en te
zien krĳgen. De psalm eindigt met een
diep verlangen: naar God, naar rust en
vrede. Tot die tĳd blĳven wĳ bidden:
Doe ons recht, bescherm ons, bescherm
de mensen die ons lief en dierbaar zĳn,
bescherm al die moedige hulpverleners.
En bidden wĳ vooral ook om een
verandering van deze wereld en onze
manier van (samen)leven.
Klokken van hoop
De komende woensdagen steken we je
met de klokken van hoop een hart onder
de riem. De klokken luiden als teken
van hoop en troost voor alle mensen
en als signaal van respect voor al die
hulpverleners die zich inzetten voor
de gezondheid van medemensen. De
kerkklokken luiden van 19.00 tot 19.15
uur.
Pastoraat
Na een lang ziekbed is op 25 maart
overleden Tineke de Lange-Schaap
(Rietweg 3 Nederland). Wĳ wensen
haar man en gezin veel sterkte toe en
Gods nabĳheid in deze moeilĳke dagen.
De crematie vindt a.s. maandag plaats
in besloten kring. Zĳ zal zondag worden
herdacht in de eredienst.
Antje Hoolsema (Luchesenstraat 6
Scheerwolde) is weer thuis uit het
ziekenhuis.
Geboren op 20 maart 2020 Fayèn
Geliese Boxum, dochter van Ivo Boxum
en Margreet Kruithof (Wetering West,
35, 8363 TL Wetering). Van harte
gefeliciteerd.
Geboren op 25 maart 2020 Wiecher
zoon van Cees en Liza Raggers-Jansen
burg. Ten Cateweg 13 Blokzĳl.
Pastoraal gezien is er veel telefonisch
contact geweest met zowel
gemeenteleden alsook met niet
gemeenteleden. Er zĳn kaarten verstuurd
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RTV-tips
Zondag 12 april
EO | NPO2 | 15.30
Het geheugen van Auschwitz
Een team van jonge conservatoren wordt gevolgd bĳ een minutieuze conserveringsoperatie. Het
doel is het voormalige vernietigingskamp Auschwitz ook voor
nieuwe generaties te behouden.
Maandag 13 april
EO | NPO2 | 14.40
Rail Away
De Inlandsbanan is een ruim
1.000 km lange treinroute dwars
door hat hart van Zweden. De
inlandsbanan rĳdt vooral in de
zomer, wanneer het nauwelĳks
donker wordt.
Dinsdag 14 april
KRO-NCRV | NPO2 | 23.10
Verdacht
In de documentaire ‘Verdacht’ van
filmmaakster Nan Rosens doen
Nederlanders verslag van hun soms
bizarre en onthutsende ervaringen
met de politie, waarbĳ hun huidskleur hen tot verdachte maakt.
Woensdag 15 april
EO | NPO2 | 20.30
Oases in de Oriënt
Via een avontuurlĳke vliegreis
belandt Kefah Allush op het paradĳselĳke Socotra. Op dit eiland
leven honderden planten- en diersoorten die nergens anders voorkomen.
Donderdag 16 april
KRO-NCRV | NPO2 | 22.25
Na de klap
In het vroegere goudmĳnstadje
Paradise ziet de omgeving er
allesbehalve paradĳselĳk uit. Een
hevige bosbrand in 2018 legt in
vier uur tĳd bĳna de hele stad in
as. Tom Kleĳn laat in deze uitzending zien hoe de lokale gemeenschap verder is gegaan.
Vrĳdag 17 april
NTR | NPO2 | 20.25
Verborgen Verleden
Remy Bonjasky was driemaal
wereldkampioen kickboksen.
Hĳ heeft zĳn lange sportcarrière
afgesloten. Nu heeft hĳ tĳd om
eens uit te zoeken wie zĳn voorouders waren, want dat wil hĳ
zĳn kinderen graag vertellen.
Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen
naar: jgroen27@planet.nl

Kerkbanken vol selfies
Het is boeiend om te zien hoe
plaatselĳke gemeenten binnen
enkele weken digitale alternatieven
bedenken voor de zondagse diensten. Maar voor lege kerkbanken
preken, dat vinden veel predikanten lastig. De Leidse predikant
Maarten Boersema, zelf een fervent fotograaf, vroeg zĳn gemeenteleden allemaal een selfie te
maken met hun mobieltje en deze
foto naar hem te sturen. Boersema printte alle portretfoto’s uit
en plakte ze op de kerkbanken van
zĳn lege kerk. Zo ziet hĳ tĳdens de
diensten toch zĳn gemeenteleden.
Hĳ haalde met zĳn actie zelfs het
NOS Journaal. Overigens had hĳ
dit niet zelf bedacht, maar het idee
overgenomen van een Italiaanse
priester in Lombardĳe.
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EHBQ, wat is dat
nou weer?
Corjan Matsinger, jongerenwerker en religieus trendwatcher,
stelt dat jongerenwerk veel meer
is dan een activiteit, het gaat
om relaties. Relaties die je kunt
voeden en verdiepen via online
communicatie. De term EHBQ
is geboren: eerste hulp bĳ quarantaine. Matsinger: “Social distance? Bĳ mĳn tieners ligt hun
mobieltje echt binnen een straal
van anderhalve meter.” Mogelĳkheden te over om contact met
elkaar te hebben: Google Hangouts, Instagram, Skype, Zoom,
Microsoft Teams en WhatsApp
(chat en video). Corjan Matsinger: “Er is op jeugdwerkgebied
nog steeds veel mogelĳk als je
out of the box durft te denken.
Misschien dat een ontmoeting
met twee tieners in een chat wel
een mooier geloofsgesprek oplevert dan binnen alle hectiek van
de grote groep. Misschien kun je
zelfs wel de jongeren reactiveren
die zelden op club komen. En als
deze manier van contact hebben
bevalt, waarom zou je dan stoppen met Pinksteren? Ik ben nu
al benieuwd naar de impact van
deze innovaties voor het jeugdwerk op de lange termĳn.”
Uit de column van Corjan Matsinger in ND

Feuilleton Mirjam
van der Vegt
Schrĳver en stiltetrainer Mirjam
van der Vegt lanceert een
feuilleton met korte reflecties:
‘Een traan is als een bos’.
Dagelĳks neemt zĳ lezers mee
naar een verstilde plek in hun
eigen omgeving, bĳvoorbeeld een
boom uit de tuin of in de buurt.
In een dagelĳks kort gesprekje
met de boom brengt Van der
Vegt de lezer bĳ de kern van het
leven. Elke zevende dag komt daar
ook nog een liedje van singersongwriter Anne Don bĳ. Hoe zit
dat met die boom?

Adopteer een boom
Mirjam vertelt: “Op vakantie
adopteer ik vaak een boom,
waarbĳ ik dan even neerzit om
bĳ mĳn eigen hart te zĳn en
met God te praten. De boom
nodigt me uit om thuis te raken
op de plek waar ik op dat
moment ben. Nu we veelal thuis
zĳn, kan een boom in je eigen
omgeving ook zo’n plek zĳn waar
je even een paar minuten per
dag kunt neerzitten, weg van
de informatiestroom. Een plek
om op adem te komen.” Lezers
kunnen niet alleen het feuilleton
volgen, maar mogen ook een
tekening van een boom maken en
naar de schrĳfster sturen. Elke
dag zal zĳ een tekening verwerken
in een verhaal.
Aanmelden: www.training.mirjamvandervegt.nl/webwinkel/ , vrĳwillige donatie
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en allerlei goede daden verricht
om elkaar te ondersteunen in deze
ingewikkelde tĳd.
Ds Jelle Vonk
Zondag is het Palmpasen. Normaal
maken we dan tĳdens de dienst de
palmpaastak en houden we een optocht.
Nu kan dat niet tĳdens de dienst maar je
kan ze ook zelf thuis maken. We hadden
namelĳk alle materialen al ingekocht. Wil
je thuis een palmpaasstok maken? Stuur
dan een mailtje dan brengen we je de
materialen thuis. Graag ontvangen we
dan ook een foto zodat iedereen kan zien
hoe mooi ze zĳn geworden.
Groeten, Leiding KinderKerk
Bloemengroet
Zoals al eerder aangegeven sturen we
een kaart in plaats van bloemen. Dit keer
gaat er een kaart naar:
•de heer J. van der Veen, Houtzagerĳweg
24, Blokzĳl
•mevrouw F. Woud-Bos,
Zuiderpolderweg 7, Blokzĳl
Diaconiecollecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat Ghana
Wat doe je als diaconie, nu er geen
kerkdienst wordt gehouden, en er ook
niet gecollecteerd wordt? De diaconie
is van mening dat er toch gegeven kan
worden, vooral aan de doelcollectes
bĳvoorbeeld van Kerk in actie, Deze
week is de collecte voor Ghana.
Ghanese straatmeisjes staan op uit
armoede en leren een vak
Ghana is een West-Afrikaans land
in ontwikkeling, maar de verschillen
tussen noord en zuid zĳn nog groot. In
de dorpen in het droge noorden is het
bestaan hard, is het onderwĳs niet altĳd
goed en hebben jongeren weinig kans
op werk. Ellende kan je neerslachtig
maken en neerdrukken. Vaak is het
goed om op te staan en in beweging te
komen. Toch kan dat ook wel eens fout
uitpakken. Toen Joyce 13 was stonden
haar ouders op en trokken met hun
jonge kinderen naar de hoofdstad Accra
in het zuiden. Maar als je laagopgeleid
bent en de taal niet spreekt, kan dat
tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel
onderwĳs, maar moest al gauw water op
straat gaan verkopen tussen het drukke
verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze
Grace van het opvangcentrum. Ze stond
opnieuw op. Maar dit keer kon ze het
kappersvak leren. Het heeft haar leven
totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels
haar eigen kapsalon, waar zĳ nu zelf een
meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar
kennis delen en iets terugdoen voor de
kans die ze zelf kreeg.
Door uw bĳdrage kunnen meer
straatmeisjes in Accra de kans krĳgen om
in tien maanden een vak te leren: naaien,
sieraden maken, of het kappersvak. Ze
worden nog minstens twee jaar daarna
begeleid om hun bedrĳf tot een succes
te maken.
Wilt u iets geven? Maak een bedrag over
naar de diaconie PKN Blokzĳl ovv gift
Ghana. De diaconie zorgt ervoor dat
het bedrag wordt overgemaakt naar dit
project.
Diaconie NL50RABO0322048079
Bezoekdienst
jarig op 1 april dhr M. Koopmans, 85
jaar, Domineeswal 2, op 5 april mw M
de Dood-Dĳksma, 75 jaar, Molenwĳk
4. Beiden te Blokzĳl. Op 8 april dhr H.
de Lange, 83 jaar, Scheerwolderweg 1,
én dhr G. Fix, 79 jaar, Woldlakeweg 6,
Scheerwolde. Op11 april mw T. JoustraDikken, 78 jaar, Wetering West 63,
Wetering, op 15 april dhr A. van Veen, 83
jaar, Veldhuisweg 2, en dhr A. Boogaard,
79 jaar, Bierkade 6, op 18 april dhr A.
Steenbergen, 77 jaar, Breestraat 1,
op 19 april dhr G. van der Sluis, 79 jaar,
Noorderkade 19, op 21 april mw F. de
Liefde, 85 jaar, Brouwerstraat 1, op 24
april dhr G. Huisman, 93 jaar, Zuiderkade

5. Allen te Blokzĳl.
Jubileum: op 2 april is de fam J. en M.H.
Spin-Ziel, Barend Loosweg 47 Blokzĳl,
55 jaar getrouwd. U, allen van harte
gefeliciteerd en een fijne verjaardag
gewenst.
Nogmaals: Jarig 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.
Gift: voor de bezoekdienst is er een gift
ontvangen van tien euro.
Heel hartelĳk dank hiervoor. 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 zal er zal er in de maanden
april en mei geen eredienst worden
gehouden. Zodra de zondagse dienst
weer hervat gaan worden, zullen we u
hiervan tĳdig in kennis stellen.
Meditatie 29 maart
Nu de richtlĳnen ten aanzien van ons
gedrag ter voorkoming van het Coronavirus van regeringswege nog verder zĳn
aangescherpt is hier weer een meditatie
bĳ een bĳbel tekst voor de 40-dagentĳd.
De tĳd voor Pasen was niet eerder voor
alle mensen zo anders dan normaal. Tĳd
dus voor bezinning, want een beproeving
is het voor iedereen.
Johannes 11: 1-44
Een lang verhaal dit keer. De dood en
de opstanding van Lazarus bereiden
ons voor op de weg, die Jezus Christus
zal gaan. Maar dit verhaal irriteert en
stelt teleur. In deze tĳd, waarin veel
mensen ziek zĳn en actie van ons allemaal
geboden is, begrĳpen wĳ de aarzeling
van Jezus niet. Als er een ernstig zieke
in het spel is, moet je toch spoedig
handelen? Veel mensen kunnen in deze
tĳden thuis werken, maar mensen met
een vitaal beroep moeten ter plaatste
zĳn. Maria en Martha vragen hem te
komen, omdat de hoop, dat hĳ iets kan
betekenen er wel is. Laat Jezus nu met
opzet een mensenleven in het honderd
lopen? Hĳ krĳgt de boodschap, dat zĳn
vriend Lazarus ziek is en hĳ blĳft rustig
op de plek waar hĳ is! De reacties van
de mensen zĳn herkenbaar. Wanneer
je met ziekte en dood te maken krĳgt,
hebben veel mensen het gevoel, dat
God ver weg. Maria en Martha weten
dat Jezus’ leven in Jeruzalem bedreigd
wordt. Misschien blĳft hĳ daarom wel uit
de buurt. Jezus is echter niet bang voor
de vĳandigheid van de leiders. Hĳ verlaat
welbewust zĳn schuilplaats en gaat naar
Betanië. Jezus lĳkt misschien ver en
onverschillig, maar Hĳ is er. Al is het op

zĳn tĳd en niet op de onze. Jezus is er in
het verdriet en huilt mee. In dit verhaal
zĳn wĳ, als een van de weinige plaatsen
in de bĳbel, getuige van de emoties van
Jezus. Jezus lĳdt en Hĳ heeft medelĳden.
Hĳ is diep bewogen bĳ het overlĳden van
zĳn vriend. De kern van het verhaal ligt
in de belĳdenis van Martha: “Ik geloof
dat u de Messias bent, de Zoon van God
die naar de wereld zou komen’. Hoewel
ze niet begrĳpt, waarom Jezus zo laat
aankwam, gelooft ze wat de Messias kan
doen: doven laten horen, blinden laten
zien en armen laten juichen (Jesaja 29).
Jezus geeft bedroefden hoop in tĳden
van angst en pĳn. Martha gelooft, maar
ook anderen zullen geloven, als zĳ Jezus’
optreden zien. Wie de dood ontmoet,
denkt: “Ik ben verloren”. Maar dit verhaal
laat al zien, dat de dood niet het einde is.
Jezus zegt: “Ik ben de opstanding en het
leven”. Laten we daar naar toe leven in
deze 40-dagentĳd.
Ds. A. van Waard
Van de catechisanten
De groep catechisanten zouden
zaterdagmiddag en avond een Bĳbelse
maaltĳd bereiden. We hadden al overlegd
wat er op het menu moest komen te
staan. Ook werden voor de avond hun
ouders uitgenodigd. Maar de corona
maakte het voor ons onmogelĳk dit door
te laten gaan. Er is hun toen gevraagd of
ze misschien een stukje wilden schrĳven
over hun gevoelens in deze onzekere,
andere tĳd. Hieronder staan de stukjes
die de catechisanten hebben opgestuurd
in deze, ook voor hen, onzekere tĳd.
Wĳ wensen hen veel studiesterkte
en toch nog creatieve tĳd om deze
gedenkwaardige tĳd een plek te kunnen
geven in het leven. Gods zegen en kracht
voor jullie. Minie Kruider
Er komt een dag dat er geen oorlog is
Er komt een dat dat er geen armoede is
Er komt een dag dat niemand zegt ik ziek
Er komt een dag dat Jezus alle tranen
droogt
Er komt een dag dat ik voor altĳd bĳ U mag
zĳn.
U bent overal dicht bĳ mĳ
Uw ogen waken altĳd over mĳ.
Van toen ik vormloos ben ontstaan,
U wist, weet, hoe het verder zal gaan.
O God, hou mĳ helemaal omgeven
Leidt mĳ op de weg van het leven.
God geeft jou
voor elke storm een regenboog
voor elke traan een glimlach
voor elk verdriet een belofte
voor moeilĳke tĳden een zegen
voor ieder probleem een trouwe vriend om
je te steunen
voor elke zucht een prachtig lied
en voor ieder gebed een antwoord
Corona
Zes letters, een woord een paar maanden
terug nog nooit van gehoord.
Een deeltje onzichtbaar klein nooit kunnen
denken.
Hoe groot de invloed zou zĳn.
Onbegrĳpelĳk voor ons allemaal geen
vaccin,
geen medicĳn, maatregelen zĳn maximaal.
Ieder uur een nieuw bericht weer een
besluit,
chaos en paniek.
Zes letters zetten ons stil, we leven opeens
bĳ
de dag maart wordt nu april.
Niemand die een uitweg ziet, wees maar stil
Kĳk omhoog want God verlaat ons nooit.
God zal hand in hand met je gaan
om je te leiden op de weg
dat hĳ voor je uitgekozen heeft.
Als je valt, helpt hĳ jou overeind
Ben je zwak zorgt hĳ voor sterkte
als je wankelt, ondersteunt hĳ jou
en als je angst hebt, bemoedigd hĳ jou.

Palmzondag
Aankomende zondag 5 april is het
Palmzondag. Het verhaal over Jezus’
intocht in Jeruzalem vinden we in alle vier
de evangeliën. Als we Mattheus 21: 1-17
lezen, benadrukt Mattheus steeds weer
dat Jezus het antwoord is op de hoop van
de mensen in zĳn tĳd. Soms gaat het ook
net een beetje anders dan ze verwachten.
Jezus trekt naar Jeruzalem als een
zachtmoedige koning die in Zacharia 9
vers 9 wordt aangekondigd. Het nieuws
ging als een lopend vuur door de stad
en de grote menigte mensen die voor
Pesach, het Joodse Paasfeest, gekomen
was, liep Hem tegemoet. Zwaaiend
met palmtakken en roepend: ‘Alle eer
is voor God!. Gezegend is Hĳ die komt
in naam van de Here! De koning van
Israël!’. Volgens Zacharia zal deze koning
alle vĳ anden uit Jeruzalem verdrĳ ven.
Maar Jezus neemt het niet op met de
Romeinen. Nee, hĳ gaat naar de tempel
om daar orde op zaken te stellen. Eerst
moet de afstand tussen God en zĳn
volk overbrugd worden. Dan pas kan
er echte vrede komen, ook met andere
volken.
In de Veertigdagentĳd leven we toe naar
Pasen, het feest van Jezus’ opstanding
uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen
zieken en mensen die lĳden onder
onrecht. Hĳ riep zelfs doden tot leven.
En gaf zelf Zĳn leven voor ons als
ultieme daad van liefde. Niet het duister
maar de liefde overwon. Jezus geeft
ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag
weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt,
alles wat ons somber maakt. Als kerk zĳn
we een wereldwĳde gemeenschap die het
goede nieuws van Gods liefde ervaart en
wil delen. We mogen samen in beweging
komen. We mogen opstaan om het leven
voor onszelf en voor iedereen de moeite
waard te maken. We mogen hoop bieden
aan vluchtelingen, aan mensen die zorg
nodig hebben, aan kinderen in de knel,
aan ieder die vast zit in armoede of
moeilĳke omstandigheden. We mogen
recht doen aan iedereen die onderdrukt
wordt. Wĳ geloven in delen.
Pasen in Jeruzalem
De stille of goede week begint in
Jeruzalem op Palmpasen. De dag waarop
men gedenkt hoe Jezus op een ezel de
stad binnen kwam rĳden, vanaf Bethanië,
achter de Olĳfberg. Op deze dag lopen
honderden, duizenden christenen van
bovenaf de Olĳfberg de stad Jeruzalem
in. Kinderen hebben palmtakken in hun
hand. Het is vooral voor kinderen een
bĳzondere dag, waarop ze hun mooiste
kleren aandoen en prachtige palmtakken
maken.
Op Witte Donderdag zĳn er vieringen
in de vele kerken die Jeruzalem rĳk
is. Het heilige land kent 11 officiële
(erkende) kerken - Oosters-Orthodox,
Katholiek en Protestants - en daarnaast
nog kleinere protestantse kerken
(Evangelisch en Baptisten). Na de viering
op Witte Donderdag is er een processie
naar het Cenakel op de Zionsberg, de
plaats waar volgens de overlevering Jezus
het Laatste Avondmaal hield. Op Goede
Vrĳdag lopen christenen in groepen de
Via Dolorosa. Ze dragen houten kruisen
en stoppen bĳ de veertien staties van de
Via Dolorosa om het lĳden van Christus
te herdenken.
De dag erna kennen we in Nederland
als Stille Zaterdag. Toch is dat al de
dag waarop voor veel christenen in
Jeruzalem het Paasfeest al begint. Die
middag verzamelen christenen zich in en
rondom de Heilige Grafkerk in de Oude
Stad. Gespannen wachten ze af. Middenin
de kapel boven het graf van Christus,
dáár gaat het gebeuren. En zoals elk
jaar verschĳnt daar, rond een uur of
twee ‘s middags, een vlammende fakkel.
Men zegt dat het Christus zelf is die
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het aangestoken heeft - maar we zullen
het niet weten, want behalve enkele
priesters mag niemand het graf in. Het
vuur wordt doorgegeven via honderden
kleine fakkels en kaarsen die mensen met
zich meedragen - een groot feest van
licht dat de duisternis heeft overwonnen.
Zondagmorgen, eerste Paasdag,
klinken dan in alle kerken de volgende
worden: “Al Masih qam!” (“Christus
is opgestaan!”) roept de voorganger/
priester. “Haqqan qam!” (“Hĳ is waarlĳk
opgestaan!”) roept de gemeente. Het
Paasfeest is begonnen.
Zegen
Het ga je goed
Moge wat op je weg komt jou tot zegen zĳn:
De vreugde van de ontmoeting
De pĳn van de ontbering
De tĳd van de verwachting
Het genot van de volheid
De kaalte van het gemis.
Moge jouw leven anderen tot zegen zĳn:
Dat je ogen met mildheid kĳken,
Dat je handen open zĳn en opbouwen.
Dat je luistert tot in het zwĳgen,
Dat je woorden oprecht zĳn
En dat je in hart en nieren bewogen bent
Om de mens op je weg.
God zegene jouw weg,
Moge jouw leven tot Gods eer zĳn.
Andries Govaart
Hartelĳke groet van Marjolein Petter en
voor u allen een gezegende week.

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

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 8 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)
Kwetsbaar
We leven midden in een tĳd waarin
we heel kwetsbaar zĳn. Het Corona
virus: heel veel regels waaraan we ons
echt moeten houden. Onder meer: de
nodige afstand van elkaar houden. Alle
evenementen worden afgelast. Zelfs
mogen we elkaar niet meer ontmoeten
in de kerk. Gelukkig zĳn er moderne
media om ons toch op de hoogte te
houden van het nieuws, mogen we
woorden van en óver God horen via

diverse media. Heel veel dingen in de
kerk en in het geloof én in mĳn leven
zĳn kwetsbaarder geworden. Door
mĳn hartinfarct, operatie én revalidatie
herken ik hierdoor nog veel meer. De
hartrevalidatie hoop ik binnenkort af
te ronden in het Harthuis van het Isala
ziekenhuis in Zwolle. En nu ook nog het
Corona virus.
Kwetsbaar. Ik vind het geen fijn gevoel, u
wel? Ik ben liever sterk en zeker, ik werk
liever aan groei dan dat ik worstel met
krimp. Kwetsbaar. Ik kan niet meer díe
dingen doen die ik zo graag zou willen
doen. Ook ervaar ik dat kwetsbaarheid
steeds meer te maken heeft met
afhankelĳkheid.
Maar wat is kwetsbaar? Wat is
afhankelĳkheid? Ik las het gedeelte uit 2
Cor. 12: 1-10. Wat is kwetsbaar? Wat is
sterk? Paulus ervaart dat kracht zichtbaar
wordt in broosheid. Hĳ hoort eigenlĳk
van God: ‘Ik heb jouw helemaal niet
nodig om mĳn plannen te verwezenlĳken.
Het enige wat ik van jou nodig heb is,
dat je vertrouwt op mĳn genade! Want
langs die weg zal je zien en beleven dat
mĳn kracht zichtbaar wordt door jouw
zwakheid heen. Geweldig inspirerende
woorden. Vanuit dit perspectief mogen
we weer leven naar het licht, het
uiteindelĳke Licht.
Op weg naar het licht van Pasen!! Een
gezegende periode daarin gewenst.
Een tekst ter bemoediging vanuit
kwetsbaarheid naar zekerheid! ‘Wie een
lamp heeft aangestoken, dooft hem niet
meteen weer door hem te bedekken
en zet hem ook niet onder een bed,
nee, hĳ plaatst hem op een standaard,
zodat iedereen die binnenkomt het licht
ziet. (Lucas 8:16) Ik hoop u tzt weer
te ontmoeten! Een warme groet, ook
namens Sietske. Guus Doorn
Kerkdiensten in 2020 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 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.
9 april, witte donderdag, gaat mevr. L.
Winters-Jonas uit Kraggenburg voor.
In deze dienst vieren wĳ het Heilig
Avondmaal. Deze dienst begint om 19.30
uur.
10 april, Goede Vrĳdag, zal mevr. L.
Winters-Jonas uit Kraggenburg voorgaan.
Aanvang van deze dienst is om 19.30 uur.
11 april, stille zaterdag, gaat mevr. L.
Winters-Jonas uit Kraggenburg voor.
Deze dienst begint om 19.30 uur.
1e Paasdag, Zondag 12 april, begint de
dienst om 10.00 uur. In deze dienst zal
mevr. L. Winters-Jonas uit Kraggenburg
voorgaan.
Als kerkenraad willen wĳ u vragen als
er ziekte is of behoefte aan een gesprek
contact op te nemen met de scriba of de
ouderling. Wĳ zĳn graag op de hoogte.
Met een vriendelĳke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.

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

Zondag 5 april
Palmzondag
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Jesaja 50:4-7 en Matteüs 21:111
‘Ontwaakt, ontwaakt, arm van de Heer,
kleed U aan met uw kracht en wees er
weer, net als vroeger – over de droge
bodem van de zee kon uw volk zo naar
Sion komen, juichend van vreugde’, zo
schrĳft Jesaja. Matteüs neemt het over
als hĳ bĳ Jezus’ intocht de woorden
spreekt: “Hosanna voor de Zoon van
David! Gezegend Hĳ die komt in de naam
van de Heer. Hosanna in de hemel!” Maar
het is stil … word dan wakker Jeruzalem,
word wakker, sta op! De nacht is haast
ten einde, de morgen niet meer ver …
(LB 445). De vreugde en de inkeer gaan
op deze zondag hand in hand.
Donderdag 9 april
Witte Donderdag
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Exodus 12:15-20 en Johannes
13:1-15
De kleur is wit, de kleur van het leven,
van het feest, van eeuwigheid. Het
verhaal dat Jezus, voorganger en rabbi, de
voeten wast van zĳn leerlingen hoort bĳ
het begin van het paasverhaal. Een intiem
gebaar, zorgend en toelaten, het vraagt
om vertrouwen over en weer.
Vrĳdag 10 april
Goede Vrĳdag
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Een dag zo bitter en zo goed. Jezus gaat
dwars door de bitterheid heen, maar
wat is er goed aan een gekruisigde?
Hoeveel mensen worden tot aan vandaag
gekruisigd omwille van …! Jezus ontwĳkt
de laatste stap niet. De twĳfel is ook
hem eigen, het gebed … ‘Vader laat deze
beker aan mĳ voorbĳ gaan’. Waarom
toch? Als er een viering, een moment
in ons geloof is waar deze vraag terecht
gesteld wordt in het aangezicht van
menselĳk lĳden, dan vandaag! Waarom?!
Kunnen we het met die vraag uithouden?
Jezus sterft, het licht gaat uit – duisternis
over het hele land -. Einde verhaal, einde
geloof? Wĳ blĳven achter en hopen
desondanks het geloof te houden, dat
God zelf de stervenden vasthoudt en
ook ons … en wĳ Hem … onzeker in
het weten én tegelĳk zeker in het geloof.
Stil gaan we opnieuw naar huis, wetend
dat het verhaal verder gaat. We luisteren
naar de lĳdensgang die Jezus ging en
ons rest slechts de verwondering dat
toch Jezus Naam bewaarheid werd:
God redt!
Kerkdiensten
Alles gaat anders dan anders. Het
corona-virus legt niet alleen het
maatschappelĳk leven voor een groot
deel stil, maar ook het persoonlĳke leven
van mensen. Sociale contacten worden
tot een minimum beperkt. Mensen zĳn
vrĳ en voelen zich toch opgesloten. Veel
mensen maken zich zorgen over hun
eigen gezondheid of over de gezondheid
van naaste familie of vrienden. Een deel
van de bevolking wordt getroffen door
een acute stop in het inkomen en zo is er
nog meer te noemen.
Maar er zĳn ook mogelĳkheden, en die
willen we als kerkelĳke gemeente ook
gebruiken. Hoewel de kerkdiensten op
dit moment geen doorgang vinden, zullen
we de komende periode de kerkdiensten
via internet laten gaan. De uitzendingen
zĳn te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl
In de uitzending worden berichten
doorgegeven met het oog op de
komende tĳd.
Op de website van de Protestantse
Kerk in Nederland is veel informatie
te vinden over concrete maatregelen,
en ook materiaal voor bemoediging en
ondersteuning.

Zie: www.protestantsekerk.nl.
Bloemen
De bloemen van afgelopen zondag zĳn
met een groet en een bemoediging
gebracht bĳ mevr. A.H. HartkampSchonewille, Bergweg in Tuk.
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!
Bidden wil zeggen...
Je concentreren,
nadenken,
helderheid verwerven
over wat we willen met ons leven,
gedachtenis hebben,
en daarmee op God gaan lĳken,
verlangens koesteren,
voor ons en onze kinderen,
die verlangens hardop en zacht,
samen of alleen uitspreken
en daarmee steeds meer gelĳken
op de mens,
die we volgens Gods bedoeling
mogen zĳn.
van: Dorothee Sölle
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.
Eenzaamheid
In nieuwsberichten in de media wordt
ook duidelĳk dat met name ouderen
zich nu eenzaam voelen. Het bezoek
blĳft weg. Dat betekent dat juist ook
mensen uit onze eigen gemeenschap nu
menselĳk contact moeten missen. De
maatregelen rondom het Coronavirus
raken ons dus in de ziel en het wezen
van wie we willen zĳn als gemeenschap.
U kunt altĳd contact opnemen met mĳ
of één van de ouderlingen of de andere
kerkenraadsleden voor een gesprek.
Ook doen we de oproep aan elkaar om
het initiatief te nemen om te bellen en
te informeren hoe het gaat. Voor veel
mensen is een dagelĳks praatje via de
telefoon al fijn.
Tenslotte,
Dit gebed zou u kunnen bidden in deze
onzekere tĳd:
God, toevlucht in onze nood, kracht in onze
vertwĳfeling en angst, vertroosting in ziekte
en lĳden.
Wees ons, uw volk, nabĳ en genadig nu
wĳ allen de gevolgen ondervinden van het
uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen die dit virus
hebben opgelopen.
Wĳ bidden voor hen om hoop en genezing.
Wĳ bidden voor hen die treuren om hen die
aan de gevolgen van dit virus zĳn overleden,
dat zĳ zich bĳ U geborgen mogen weten.
Wĳ bidden voor allen die werkzaam zĳn
in de gezondheidszorg en het openbaar
bestuur,
dat zĳ uw nabĳheid en zegen mogen
ervaren in hun werk ten dienste van heel de
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Crea-idee: geef je
zorgen aan Jezus
Ook kinderen mogen leren
dat bidden van levensbelang is.
Protestantse wĳkgemeente De
Ontmoeting in Almelo heeft een
creatieve opdracht uitgewerkt
om samen met kinderen te gaan
knutselen. Want kinderen voelen de onrust die volwassenen
hebben en maken zich misschien
ook wel zorgen om hun ouders
of opa en oma. In de Bĳbel staat:
‘Geef al je zorgen aan Hem, want
Hĳ zorgt voor je’ (1 Petrus 5:7).
Hiermee kunnen kinderen en tieners praktisch aan de slag. Volwassenen trouwens ook, want
waarom zou knutselen alleen
voor ‘jonkies’ zĳn?!
Nodig
• stenen of stukjes hout
• stift
• Bĳbel, opengeslagen bĳ 1
Petrus 5:7, of een vel papier
met deze tekst erop
Wat ga je doen
1. Noteer op een steen of houtblokje de namen van mensen
voor wie je wilt bidden of om
wie je je zorgen maakt. Je kunt
natuurlĳk ook opschrĳven: oude
mensen, dokters enzovoort.
2. Leg deze stenen in de vorm
van een kruis. Of pak een
steen op en vraag of God die
persoon wil zegenen. Óf: leg
de steen of het stukje hout op
de open Bĳbel of het papier
met de bĳbeltekst.
Met deze opdracht kun je zichtbaar maken dat ieder mens zĳn
zorgen bĳ God mag neerleggen.

Passion gaat door,
maar wel anders
De omroepen EO en KRONCRV, producent Mediawater en
gaststad Roermond werken aan
een alternatief scenario voor The
Passion. Het evenement kan in de
geplande vorm, met publiek, niet
doorgaan. Alle partĳen voelen de
urgentie om het verhaal van de
verbinding van God met mensen,
en tussen mensen onderling, juist
in deze tĳden van onzekerheid
te laten horen. Daarom wordt
intensief samengewerkt aan een
versie die past bĳ deze bĳzondere
omstandigheden. Burgermeester
Rianne Donders van Roermond:
“Wĳ hebben als stad voor The
Passion gekozen vanuit de kracht
van verbinding tussen mensen.
Juist nu, waarin veel mensen het
moeilĳk hebben, kan het verhaal
van The Passion extra krachtig
zĳn.” Het alternatieve scenario
wordt uitgewerkt door producent Mediawater en de omroepen
EO en KRO-NCRV, in overleg
met de gemeente.
Bron: Evangelische Omroep
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Pinksterconferentie
Opwekking afgelast
Alle samenkomsten en
evenementen tot 1 juni worden
verboden. Daarom wordt ook de
Pinksterconferentie van Stichting
Opwekking afgelast die plaats zou
vinden van vrĳdag 29 mei tot en
met maandag 1 juni 2020. Dit jaar
zou de conferentie voor de 50ste
keer plaatsvinden. Directeur
Ruben Flach: “Het is een grote
teleurstelling. Voor ons als
Opwekking, voor de honderden
vrĳwilligers, maar ook voor al
die tienduizenden bezoekers die
samen met ons uitzagen naar
een prachtig pinksterfeest.” De
komende tĳd wordt gebruikt
om iedereen te informeren:
leveranciers, medewerkers,
bezoekers. Daarnaast wordt er
gezocht naar een andere, wellicht
digitale, manier om Pinksteren
toch te kunnen vieren.
Zie ook: www.opwekking.nl

Bemoediging van
classispredikant
De kerkklokken worden de
woensdagavonden geluid en op
steeds grotere schaal. Als een
teken van hoop en verbondenheid
in deze verwarrende tĳd van
Corona en alle maatregelen
die daarmee samenhangen.
Het is een bĳzondere periode
en de situatie verandert ook
voortdurend. Moeilĳk om
mee om te gaan voor velen in
onze samenleving. Bezoeken
van mensen, samenkomen,
herdenken en vieren worden
met de nodige maatregelen
omgeven. Hoe mooi is het dat
er op andere manieren contact
wordt gezocht en gevonden.
Online kerkdiensten via
kerkomroep of de eigen website,
een viering op zondagmorgen
vanuit de Kapel van het Landelĳk
Dienstencentrum van onze
Protestantse Kerk en andere
manieren om door te kunnen
gaan. Mooi dat we stil kunnen
staan bĳ alle emoties, kunnen
bidden voor wat er op ons
afkomt en voor de mensen die
het treft als slachtoffer of familie,
in werk of dagelĳks leven. Mooi
ook dat we op die manier de
Schrift kunnen laten spreken.
Classispredikant ds. Jan Hommes in nieuwsbrief Classis
Groningen-Drenthe

Nederland Zingt Dag
naar 7 november
Zaterdag 25 april zou de
Nederland Zingt Dag plaatsvinden
in de Jaarbeurs in Utrecht. De
tickets die al zĳn besteld, blĳven
geldig. “Een Nederland Zingt
Dag in het najaar is nieuw”, zegt
Albert-Jan Schol namens de
organisatie. “Maar de kern van
het evenement blĳft ongewĳzigd:
samen zingen! Dat gaan we doen
rond het mooie thema ‘God van
Licht’. We mogen weten dat God
licht en hoop wil geven. Juist in
deze vreemde tĳd.”
Afleveringen Nederland zingt terugkĳken:
www.nederlandzingt.eo.nl
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samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor
ieder van ons en dat Gĳ met ons zĳt nu wĳ
de kwetsbaarheid
van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wĳ
ons altĳd zonder aarzelen overgeven aan uw
moeder -en vader liefde.
Door Christus onze Heer.
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

5 april om 10:00 uur in de Grote
Kerk, in deze dienst hoopt ds. H.J.H.
Pap en ds. D. Wolters voor te gaan.
De organist is dhr. J. Bredew. out en het
lied voor de dienst is Lied 555. Collectes:
Open Doors, instandhouding van de
eredienst, onderhoudsfonds. Er wordt
in Tilvoorde op de jongste kinderen
van onze gemeente gepast door: Pascal
Mooiweer en Jetty Jongman. Er is een
kindernevendienst voor de kinderen van
groep 1,2 en 3, dit wordt verzorgd door
Jenneke Wouters en Jan Winter. Er is
een kindernevendienst voor de kinderen
van groep 4,5 en 6, dit wordt verzorgd
door Agrietha van Vulpen en Boaz de
Olde.
5 april om 19:00 uur in de Kapel,
in deze dienst hoopt ds K de Graaf uit
Kallenkote voor te gaan. De organist
is dhr. H. Bontkes en het lied voor de
dienst is Lied 538. Collectes: Open
Doors, instandhouding van de eredienst,
onderhoudsfonds.
10 april om 10:00 uur in de Grote
Kerk, in deze dienst hoopt ds. D.
Wolters voor te gaan. De organist
is dhr. J.S. Wuite en het lied voor de
dienst is Lied 590. Collectes: diaconie,
instandhouding van de eredienst, Noodof rampgebieden.
10 april om 15:30 uur in de Nieuw
Clarenberg, in deze dienst hoopt ds. D.
Wolters voor te gaan.
10 april om 15:30 uur in de Kapel, in
deze dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor te
gaan. De organist is nvt.
10 april om 19:00 uur in de Grote
Kerk, in deze dienst hoopt ds. H.J.H.
Pap voor te gaan. De organist is dhr.
J. Bredewout en het lied voor de
dienst is Lied 590. Collectes: diaconie,
instandhouding van de eredienst, Noodof rampgebieden.
Agenda

4 april 2020 om 00:00 uur, Stilte
wandeling 40 dagen tĳd gaat niet door.
6 april 2020 om 19:00 uur, Verkoop
collectebonnen van 19.00-20.00 uur,
Tilvoorde.
7 april 2020 om 19:30 uur, Focus
gespreks- en bĳbelkring, Kapel.
7 april 2020 om 19:45 uur, Grote
Kerkenraadsvergadering, Kapel.
8 april 2020 om 10:00 uur, Bĳbelkring
60+, Tilvoorde.
8 april 2020 om 19:15 uur, Vesper, Grote
Kerk.
11 april 2020 om 00:00 uur,
Paaschallenge, .
12 april 2020 om 17:00 uur, Gast aan
tafel, Voorhof.
14 april 2020 om 20:00 uur, Feestrollen
“Klaagliederen”, Tilvoorde.
21 april 2020 om 19:30 uur, Focus
gespreks- en bĳbelkring, Kapel.
Bloemengroet
Als teken van medeleven en als groet van
de gemeente, zĳn er bloemen gebracht
bĳ mw. Lok - Komen, Kerkstraat 67, bĳ
mw. Ziel - Mooiweer, de Voorst 55, bĳ
mw. Boxum - Winters, Clarenberglaan
5, bĳ mw Hoekstra- Swieringa
Oppen Swolle 28 en bĳ dhr. Bruintjes
Vossenkamp 40.
Giften
De Diaconie ontving via H. JordensMolenberg €30 voor het bloemenfonds.
Het College van Kerkrentmeesters
ontving via Gerti Winter €10 voor
algemene doeleinden. Hartelĳk dank
voor deze giften.
Collectes kerkdiensten in
‘Coronatĳd’
Als gevolg van het COVID-19-virus en
de daarmee gepaarde regelgeving zĳn
de kerkgebouwen al een aantal weken
gesloten. Dankbaar mogen we zĳn dat we
door middel van de techniek toch ‘samen’
mogen komen tĳdens de erediensten
op zondag. Doordat de kerkgebouwen
gesloten zĳn, kan er niet op de
gebruikelĳke wĳze worden gecollecteerd.
U mag zich echter vrĳ voelen om toch
te geven aan de zondagse collectes. Dit
kan door uw collecte bĳdrage over te
maken op bankrekeningnummer: NL75
RABO 0301 8018 86 t.n.v. College
van Kerkrentmeesters Hervormde
Gemeente Vollenhove, met vermelding
‘collecte eredienst’.
Wilt u een bĳdrage in één bedrag geven?
Dat kan, uw bĳdrage wordt op de juiste
manier verdeeld.
Met een vriendelĳke groet, College van
Kerkrentmeesters
Bezorging paascollecte
Tĳdens de afgelopen actie Kerkbalans
heeft u een kort schrĳven gehad over
het ‘digitaal gaan’ voor de verschillende
collecten en actie kerkbalans. En
groot aantal van u heeft zich hiervoor
aangemeld, heel fijn!
In verband met de corona-crisis heeft
de implementatie van het ‘digitaal gaan’
de nodige vertraging opgelopen. De
verspreiding van de paascollecte zal om
deze reden nog op de oude manier gaan.
Gezien de onzekere tĳd waarin wĳ leven
is op dit moment niet aan te geven of we
bĳ de volgende collecte al wél digitaal
kunnen gaan. Heeft u zich nog niet
aangemeld, maar wilt u in de toekomst
wel digitaal (via e-mail) benaderd worden
voor de diverse collecten, dan kunt u zich
aanmelden door een mail te sturen naar
het volgende mailadres: cvkfinancieel@
hervormdvollenhove.nl. Wilt u in de mail
uw naam en adres vermelden?
Collectebonnen
De verkoop van collectebonnen op
maandag 6 april komt te vervallen.
Zendingscommissie
De geplande collectantenavond van 17
april komt, i.v.m. het Corona virus, te
vervallen. We hopen in het najaar een
nieuwe datum te kunnen inplannen.
Verder willen we u, als gemeenteleden,
erop attent maken dat u uw gift ook kunt

overmaken op ons bankrekeningnummer,
te weten: NL07 RABO 0301 8184 36.

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

Overleden Aaltje Winters –
van der Linde
Op 23 maart is Aly van der Linde
(Wheeme 9, Vollenhove) overleden
in de leeftĳd van 64 jaar. Begin 2019
werd bĳ Aly de diagnose borstkanker
vastgesteld. Chemotherapie volgde.
Aly onderging het dapper en de kuren
bleken hun werk te doen. Ze was
sterk, genoot van alle kleine dingen,
zoals spelletjes doen, kletsen aan de
keukentafel, logeerpartĳtjes van de
kleinkinderen, bezoekjes aan de markt
en als hoogtepunt het weekendje weg
naar Otterloo met het hele gezin. Ze
straalde weer. Na de kerst ging het wat
moeizamer en werd duidelĳk dat de
kanker Aly aan het inhalen was.
Op 30 december 1955, te St.Jansklooster,
werd Aaltje van der Linde geboren. De
kleuterschool heeft Aly overgeslagen.
Als 6-jarig meisje startte zĳ op de
openbare basisschool. Het middelbaar
onderwĳs volgde zĳ op de MULO in
Vollenhove, dichtbĳ huis. Nadat ze de
middelbare school had afgerond ging ze
als administratief medewerker aan de
slag. Aly had een zorgeloze jeugd, was
een vrolĳke meid.
Begin 1975 leerde ze haar man, Joop
Winters, kennen. Ze trouwden en
vanwege het werk van Joop op de Johan
Willem Frisokazerne, verhuisden zĳ naar
een flatje in Assen. In Assen werd hun
zoon John geboren. Het stel verhuisde
terug naar Vollenhove waar hun dochter
Jennifer werd geboren en later de jongste
zoon Gerwin.
Het was een prachtig gezin. Joop had
de kazerne verlaten en werkte nu in de
bouw. Aly zorgde thuis voor de kinderen.
Zorgen dienden zich aan vanwege de
gezondheid van hun zoon John. Na een
lange periode van onzekerheid, zorgen
en verdriet krabbelde het gezin weer
overeind. Samen hadden ze net hun rust
weer gevonden toen in 1987 Joop ernstig
gewond raakte bĳ een verkeersongeval.
Joop herstelde niet helemaal, hĳ hield
blĳvend hersenletsel. Gelukkig werd het
gezin bĳgestaan door familie en vrienden.
In 1991,overleed John op 15 jarige leeftĳd
aan de gevolgen van een hersentumor.
Het gemis was enorm. Ondanks het
verdriet en gemis pakte Aly de draad
weer op en zette zich als vrĳwilligster
in voor de Zonnebloem. Zorgen voor
anderen was haar op het lĳf geschreven.
Jarenlang heeft ze dat werk met volledige
inzet gedaan. Buiten het vrĳwilligerswerk
om was Aly ook werkzaam voor
thuiszorgorganisatie oude en nieuwe
land en beheerde zĳ een aantal jaren het
uitleenmagazĳn.
De kleinkinderen die geboren werden,
Daan, Luuk en Bente hebben heel
veel betekend voor Aly en Joop. En
omgekeerd betekenden opa en oma
geweldig veel voor de kleinkinderen.
Ongeveer 6 jaar geleden kwamen
Joop en Aly in aanmerking voor een

BĲZONDERE THEMADIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

levensloopwoning aan de Wheeme, deze
kans grepen zĳ met beide handen aan.
We wensen Joop,de familie en vrienden,
de kinderen en kleinkinderen Gods
nabĳheid toe.
Op zaterdag 28 maart was de dienst
in de Grote Kerk. Kinderen en
kleinkinderen en tante Rita Smit
hebben herinneringen met ons gedeeld.
Nagedacht hebben we over woorden
uit het evangelie van Marcus. En er is
gezongen: Heer leer mĳ uw wil…Houd
mĳ vast, laat uw liefde stromen.’

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

Luther over de pest
Sommigen weigeren om medicĳnen
in te nemen, en mĳden geen plaats of
persoon waar hun aanwezigheid niet
is vereist. Zó gaat het niet goed lieve
vrienden! Gebruik de medicĳnen,
neem en doe wat zou kunnen helpen,
ontsmet je huis, tuin en straat. Mĳd ook
personen en plaatsen, waar je naaste
je niet nodig heeft. En gedraag je als
iemand die graag een grote stadsbrand
wil helpen blussen. Want wat is de pest
anders dan een vuur, dat geen hout en
stro, maar lichaam en leven opvreet.
Ik zal God bidden dat Hĳ ons genadig
wil bewaren en beschermen. Dan wil
ik ook helpen met het uitroken(1),
de lucht in huis verversen, medicĳnen
geven en nemen, én plaats en persoon
mĳden waar men mĳ niet nodig heeft,
opdat ik mĳzelf niet zal verwaarlozen en
bovendien ook anderen zou aansteken
en besmetten, en dat ik zó door mĳn
nalatigheid de oorzaak van andermans
dood zou zĳn.
Wil God mĳ echter wegnemen, dan
zal Hĳ mĳ wel weten te vinden. In dat
geval heb ik toch gedaan wat Hĳ wilde
dat ik zou doen, en ben ik niet schuldig
aan mĳn eigen dood of aan de dood
van andere mensen. Waar echter mĳn
naaste mĳ nodig heeft, wil ik geen plaats
of persoon mĳden, maar onbezorgd
gaan en helpen zo goed ik kan, zoals al
eerder is gezegd. Kĳk, dat is een echt
godvrezend geloof, dat niet roekeloos of
vermetel is, en God ook niet verzoekt..
1.Uitroken van huizen waarin iemand
overleden was, waarbĳ ook kleding
en huisraad en beddengoed werden
verbrand.
Pastoraat in de Coronatĳd
Zoals u hebt begrepen vervallen er de
komende tĳd veel activiteiten in de
gemeente. Ook de huisbezoeken en
pastorale bezoeken aan ouderen en
kwetsbaren moeten tot een minimum
worden beperkt. . Als kerkenraad
willen we voorkomen dat we het virus
overbrengen op anderen. Toch willen
we als pastoraal werkers, ouderlingen
en predikanten juist in de tĳd van
deze crisis present zĳn. We proberen
daarom de gemeenteleden telefonisch
te benaderen. Een probleem kan het
zĳn dat uw telefoonnummer niet altĳd
te vinden is. Als iemand behoefte heeft
aan contact, neem dan contact op met
uw ouderling, diaken of met mĳ. Het
gesprek kan vooreerst plaatsvinden via
de telefoon, via e-mail of via Skype of
met de appjes.
Vriendelĳke groet, Ds. H.J.H. Pap tel.
0527-239504 of 06-83195810

Lees verder op pagina 15
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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

De komende zondagen zal ds.
Menkveld om 9.30 uur, via internet
en kerktelefoon, een woord tot de
gemeente spreken. Dit zal hĳ doen
vanuit de kerk te Wanneperveen
(http://pknwanneperveen.
kerkdienstluisteren.nl/ of http://www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
kerk-tv/
Het zal geen complete dienst zĳn maar
op deze manier wil hĳ graag contact met
u houden. Ook is er een plekje ingeruimd
voor de kinderen. Aan u als gemeente
wordt actief gevraagd om onderwerpen
of personen aan te dragen voor
voorbede. Dit kunt u rechtstreeks mailen
naar ds. Menkveld (jmenkveld@solcon.
nl) of doorgeven aan uw wĳkouderling.
Contactgegevens vindt u op de website
van de kerk. Laten we in deze bĳzondere
tĳd als gemeente proberen het omzien
naar elkaar in stand te houden nu we
elkaar niet of nauwelĳks fysiek kunnen
ontmoeten.
De kerkenraad.
Een kaartje i.p.v. bloemen:
In de afgelopen tĳd zĳn erin
Wanneperveen kaarten gestuurd naar,
De heer .S. Jonas, in de Perelaar, hĳ
vierde zĳn verjaardag en naar Mw. D.
Tissing, Siebenweg,
Mw. Smit-Wilderboer, tĳdelĳk in
Reestoord,
Dhr. J. Lantinga, Veneweg,
Dhr. A. Rodermond, Veneweg,
Mw. C. Knol, Bovenboerseweg,
Mw. Vos- Knol in Reestoord,
Mw. A. Huisman-Bĳl, Veneweg,
Jannes en Grietje Wink,
Bovenboerseweg.
Allen ter bemoediging als groet van de
gemeente.
Verjaardagsfonds
BS:
Naar aanleiding van allerlei nieuwe
aanbevelingen en regels omtrent het
rondwarende corona-virus zĳn wĳ
gestopt met de rondgang met de
verjaardagsbus. Vanaf heden t/m het
tweede kwartaal komt er dus niemand bĳ
u aan de deur met de verjaardagsbus van
de kerk.
Een verjaardagsgift voor de kerk kunt u
natuurlĳk wel overmaken per bank, naar
rekening nr NL27 RABO 0367 1544 63
t.n.v. het college van kerkrentmeesters
van de Protestantse Gemeente
Wanneperveen/Belt-Schutsloot onder
vermelding van “verjaardagsfonds”.
W’veen:
In het tweede kwartaal wordt er
wel een kaartje bĳ de jarige in de
brievenbus gedaan, maar wordt
het niet weer opgehaald. Wel zit
er een briefje bĳ met de vraag of u
een eventuele verjaardagsgift aan de
kerk wilt overmaken per bank naar
rekeningnummer NL27 RABO 0367 1544
63 t.n.v. het college van kerkrentmeesters
van de Protestantse Gemeente
Wanneperveen/Belt-Schutsloot onder

vermelding van “verjaardagsfonds”.
We hopen dat met ingang van het derde
kwartaal in beide dorpen de draad weer
opgepakt kan worden.
Met vriendelĳke groeten, College van
Kerkrentmeesters
Vanuit de gemeente
Klaas Huisman is vorige week vrĳdag
geopereerd en is inmiddels weer thuis.
Door de ongewone situatie was er voor
hem juist weer eerder een plek vrĳ.
Jannes Wink is nog opgenomen in het
ziekenhuis. Aanvankelĳk ging hĳ vooruit
maar het verschilt per dag. We hopen en
bidden dat hĳ goed mag herstellen.
Verschillende mensen zĳn ziek thuis en
dat is in deze tĳd extra spannend.
Ds. Folkertsma is ontslagen uit
het ziekenhuis en wordt verzorgd
in het Zonnehuis in Zwolle. Naar
omstandigheden gaat het goed met hem.
Overleden
Wĳ kregen bericht dat ons oud
gemeentelid Harmpje BergmanHulleman op maandag 23 maart op 84
jarige leeftĳd is overleden. Zaterdag 28
maart was de begrafenis in besloten
kring in Wanneperveen. We condoleren
kinderen, kleinkinderen en allen die
haar zullen missen van harte en wensen
hen sterkte en troost toe bĳ het
verwerken van dit verlies en dit afscheid
onder deze ongewone en verdrietige
omstandigheden.
Vanuit de Pastorie
Mĳn werk is enorm veranderd de
laatste weken. Veel gaat per telefoon,
mail en app. Fĳn dat u op die manier
ook meeleeft en reageert al blĳft het
natuurlĳk behelpen vergeleken bĳ een
echt gesprek of contact. Ik kreeg heel
wat vragen over uitbreiding van de
uitzending op zondagmorgen. Daar is aan
gewerkt. Vanaf vorige week zondag is
er beeld bĳ een korte dienst met beeld.
Er komt is ook een gedeelte voor de
kinderen. Ook andere verbeteringen die
aangedragen zĳn hebben onze aandacht.
We werken daar in stappen aan. Verder
wil ik ook aanmoedigen om mĳ door
te geven wat ik kan gebruiken voor de
uitzending. Misschien is er iemand die u
graag extra wilt bemoedigen. Dat kunt u
doorgeven voor de voorbede, maar ik wil
ook graag een groet, een bemoediging of
een tekst voordragen voor iemand. Dat
kunt u natuurlĳk ook persoonlĳk maar
door het zo voor de kerkuitzending te
doen zal het bĳdragen aan de onderlinge
band en betrokkenheid. Die band is
trouwens heel goed en wordt door u
juist nu ook zo beleefd. Dat heb ik van
heel wat mensen te horen gekregen. En
dat is misschien wel het belangrĳkste wat
we in deze tĳd kunnen doen. Verbonden
zĳn met God en met elkaar. Zo mogen
we merken en laten zien dat kerk-zĳn
verder gaat dan een gebouw. Of om het
met Bĳbelse woorden te zeggen, wel een
gebouw maar een gebouw dat niet met
mensenhanden is gemaakt. Dat mogen
we zĳn in Christus. Juist ook in deze
bĳzondere lĳdenstĳd.
Hartelĳke groeten,
Ds. Menkveld.

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

BĲZONDERE THEMADIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Het blĳ ft vreemd om op zondagmorgen
niet naar de kerk te kunnen. Je weet
pas wat je mist, als je het niet hebt.
Ook als kerk willen we er alles aan
doen, om verspreiding te voorkomen.
Hopelĳk vindt u andere manieren om
toch een dienst mee te beleven. Op
zondagmorgen zĳn er mooie diensten
vanuit de kapel van het landelĳk
dienstencentrum van de protestantse
kerk. Ook op internet worden er veel
diensten uitgezonden. Maar het is toch
anders dan in onze vertrouwde kerk
met u allen.
Voorlopig zullen we de wekelĳks
gang naar de dorpskerk nog moeten
missen. Laten we hopen en bidden
dat de maatregelen die genomen zĳn
aanslaan en het virus wordt ingeperkt
en uitgebannen.
We hebben ook een Facebook pagina
aangemaakt. U vindt het als u op
Facebook zoekt op PKN WillemsoordPeperga-Blesdĳke.
Giften. Voor de kerk zĳn twee giften
binnengekomen van €10. Allen hartelĳk
dank voor uw gaven. Fĳn dat u ook in
deze tĳd aan de kerk denkt.
Mocht u de wekelĳkse collecte
missen…u kunt ook u gift
overmaken voor de kerk op nummer
NL34INGB0000935070 ten name van
rentmeesters prot. gem. Willemsoord,
Peperga, Blesdĳke of voor de diaconie
op nummer NL89Rabo0361299397
ten name van diaconie protestantse
gemeente WillemsoordPepergaBlesdĳke.
Waar geloof het meest kost.
“Bid voor ons.” Dat is vaak het eerste
dat vervolgde christenen vragen. Zĳ
kennen het belang van gebed uit eigen
ervaring. Iedere week geef ik u een
gebedspunt door: Door het groeiende
aantal aanvallen op kerken in Burkina
Faso in land in West-Afrika, vluchtten
veel christenen naar andere delen van
het land. In de stad Kaya openden
verschillende kerken hun deuren om de
vluchtelingen te helpen, maar er waren
te veel mensen die hulp nodig hadden.
Open Doors hielp de lokale kerken
met onder andere voedsel. Bid voor de
christenen in Burkina Faso.
Kopĳ GZ. De kopĳ voor het volgende
zondagsblad kunt u inleveren tot
uiterlĳk zondag 5 april 12.00 uur bĳ de
scriba. Het kan natuurlĳk ook via kerk.
willemsoord.nl
Stil zĳn zal ik
want de dagen die komen heb ik nodig
om te leren begrĳpen waarom.
Nu zoek ik nog naar antwoorden.
Wie ben Je?
Blinden zien, doven horen, verlamden
staan op.
Geef me een paar dagen om te ontdekken
wie je bent.
Stil zĳn wil ik, maar wel voorlopig
Zoals een geheim dat straks onthuld
wordt.
Stil staan wil ik bĳ het lĳden, het sterven.
Dan mag ik weten wie Je bent, wat Je
deed,
Omdat het antwoord dan gegeven is.
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Het mysterie openbaar is geworden.
De stilte wordt opgeheven
Straks als het zondag wordt.
Namens de kerkenraad een hartelĳke
groet, Henry Bos ouderling-scriba
Van de predikant
Pastoralia. We leven mee met de
familie Sĳbesma, nu de moeder van Cor
is overleden. We wensen hem, Joke en
Femke veel sterkte bĳ dit verdrietige
verlies.
Het is fijn voor dhr. en mevr. Karel
en Ans Logchies, dat zĳ weer samen
kunnen zĳn. Voorlopig verblĳ ven zĳ nu
in Reestoord (Zuiderlaan 134, 7944 EJ
Meppel).
Op weg naar Pasen. Hoe dichter we
de Stille Week en Pasen naderen, hoe
meer we het missen om als gemeente
samen te kunnen komen. Dit jaar geen
Avondmaal op Witte Donderdag, geen
lezing van het lĳdensevangelie op Goede
Vrĳdag. Om toch te gedenken en te
vieren zĳn we aangewezen op de media,
het is niet anders. En thuis een goede
meditatie of preek (voor)lezen kan ook
heel waardevol zĳn. Aanstaande zondag
is het Palmzondag. In de Lutherse
traditie wordt dan het hele verhaal
van Jezus’ lĳden en sterven volgens
Mattheüs gelezen en/of gezongen.
Goed ons te realiseren hoeveel
uitvoeringen van de Matthäus-Passion
en andere passie-uitvoeringen niet
konden doorgaan en hoevelen in de
kunstsector daardoor zĳn getroffen.
Ook voor beroepszangers en -musici
zĳn het zware tĳden, nu het werk
waarmee zĳ een aanzienlĳk deel van hun
jaarinkomen moesten bĳeenbrengen, is
weggevallen.
In brede zin zal er van ons allemaal
veel solidariteit nodig zĳn. Ergens
las ik: solidair zĳn is belangrĳk. Maar
belangrĳker nog is solidair blĳ ven - en
ook moeilĳker.
De door mĳ hoog gewaardeerde Jan
Willem Schulte Nordholt schreef een
gedicht voor Goede Vrĳdag dat als lied
te vinden is in Zingend Geloven IV (Lied
18). Met het oog op de Goede Week
geef ik het, tot besluit, graag mee:
Nacht op de middag als de grote zon
beschaamd de handen voor de ogen houdt,
opdat zĳ deze schande niet aanschouwt,
gebeuren ziet wat niet gebeuren kon:
de nederlaag van God, de mens die lĳdt,
die aan het hoge hout gehangen is,
het bloedend hart van de geschiedenis,
het raadsel van de godverlatenheid.
Hoe wonderlĳk behoren wĳ daarbĳ ,
wĳ zĳn de mensen om de heuvel heen,
de menigte met lachen en geween,
de vrouwen en soldaten, dat zĳn wĳ .
Aan Hem wordt heel ons menszĳn
openbaar,
aan ons zĳn godheid en zĳn eenzaamheid.
Wĳ zĳn de mensen tussen wie Hĳ lĳdt,
de goede en de slechte moordenaar.
En toch houdt Hĳ de armen uitgestrekt,
om te omarmen wie de zĳnen zĳn,
de gasten aan zĳn dis van brood en wĳn.
Toch wordt het licht, wĳ worden opgewekt.
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.

Leren om missionair
te zijn
De Missionaire Specialisatie is
een tweejarige opleiding die predikanten en kerkelĳk werkers
helpt bĳ hun zoektocht naar de
eigen missionaire visie op hun
ambt en de kerk. De opleiding
is opgebouwd aan de hand van
zes hoofdthema’s, waarbĳ theorie, ervaring opdoen met missionaire initiatieven en oefenen
in de praktĳk elkaar afwisselen.
Een studiereis naar Engeland, de
bakermat van het pionieren, is
bĳ de opleiding inbegrepen! De
opleiding is afwisselend, inspirerend en uitdagend, met veel aandacht voor de eigen ontwikkeling
als predikant of kerkelĳk werker.
De PKN belooft deelnemers aan
de cursus: “U zult merken dat
de Missionaire Specialisatie een
opleiding is met een grote impact
op uw persoon en werk. Een
intensief traject, maar de moeite
en investering in tĳd en geld
meer dan waard.”
Maandag 14 september: start nieuwe opleiding. Aanmelden: tot 1 mei via www.protestantsekerk.nl/training

Grote kerk Zwolle
wordt gerestaureerd
De Grote Kerk Zwolle ontvangt
een subsidie van 3,5 miljoen
euro van de Rĳksdienst voor
Cultureel Erfgoed. Dit geld
wordt besteed aan de restauratie van de Grote of Sint Michaëlkerk. Janco Cnossen, voorzitter
van de Stichting Academiehuis
de Grote Kerk Zwolle: “Naast
het basisbedrag van dertig procent, krĳ gen we tien procent
extra doordat we de toegankelĳkheid hebben vergroot.”
Ook was er nog veertig procent
bovenop het basisbedrag te krĳ gen door verduurzaming van
het gebouw. “Dat is in dit geval
wel lastig”, zegt Cnossen over
het eeuwenoude gebouw. “We
hebben een plan gemaakt en
dat is goedgekeurd. We investeren zelf 350.000 euro.” De
nog benodigde 950.000 euro
kan de stichting lenen, de (burgerlĳke) gemeente staat garant.
“In september gaan we aan de
slag met fondsenwerving en met
de bouwwerkzaamheden. Normaal gesproken dan, we weten
natuurlĳk niet hoe de wereld er
dan uitziet.” De subsidie geldt
voor vier jaar, tot en met 2024.
De Grote of Michaëlskerk, in
het centrum van de stad, trekt
jaarlĳks meer dan 150.000
bezoekers.
Bron: RTV Oost
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Advertenties

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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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

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het

mountainbiken
in Sauerland welkom in

Haus Reinhild

Gezamenlijk
Zondagsblad
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Ga naar:
www.welkomindekerk.nl
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€ 8,9

Of vul de bon in:
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ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden
op proef voor slechts ¤ 8,95. Daarna beslis ik of ik een
abonnement neem.

Dhr. | mw. | fam. *
naam:

Topic Crea|

adres:

Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve teksten
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve offline media
Topic Creatieve Communicatie

postcode:
e-mail:

Twee ruime
appartementen
.
Ook gelijktijdig
te boeken.

woonplaats:
tel.nr.

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

Kijk op

hausreinhild .nl

Verrassend creatief

topic .nu

