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‘Kerk en event’, daar zou-
den veel dominees op 12 
mei over nadenken op de 
predikantendag van de 
Bond van Nederlandse Pre-
dikanten, maar die ging 
niet door. Wel verschenen 
de bijdragen van twee spre-
kers (dr. Liuwe Westra en 
dr. Marten van der Meu-
len) in het tijdschrift Kerk 
en Theologie. 

Dr. Liuwe Westra 
de� nieert ‘event’ als een geor-
ganiseerde bĳ eenkomst, een in 
principe eenmalige happening. 
Het gaat om iets unieks, anders 
dan anders.

Vrĳ blĳ vend
De christelĳ ke events deden 
het goed, tot de coronacrisis. 
Opwekking, Graceland, New 
Wine, Inspiratiefestival Ter-
schelling en The Passion. De 
meeste deelnemers zĳ n consu-
menten, zo betoogt dr. Marten 
van der Meulen. Meedoen is een 
vrĳ blĳ vende zaak. Hĳ  wĳ st in 
dit verband op een observatie 
van sociologen. Religie is een 
onderdeel geworden van de vrĳ e 
tĳ d en moet concurreren met 
sport, televisie en andere vor-
men van vermaak waar men zelf 
voor kiest, het wordt niet door 
de traditie gedragen. Dat bete-
kent: alleen godsdienstige events 
die speciaal, uniek genoeg zĳ n, 
zullen succesvol zĳ n.

Leuke diensten
De kerkdienst is volgens Westra 
opgezet als een soort vergade-
ring: er worden bĳ eenkomsten 
voor de leden georganiseerd, en 
de leden worden geacht die te 
bezoeken. De cultuur van het 
event is ook op het kerkelĳ ke 
erf doorgedrongen, met bĳ voor-
beeld jeugd- en gezinsdiensten. 
Een ‘gewone’ kerkdienst is vaak 
niet meer genoeg. Westra signa-

leert de tendens dat kerkenra-
den zichzelf nogal eens verstaan 
als een comité tot het organise-
ren van kerkdiensten. Ik bereid 
zelf ook wel eens een bĳ zon-
dere dienst voor met een com-
missie waarvan de leden zeggen 
‘dat we een dienst in elkaar gaan 
zetten.’ Die moet vooral aan-
trekkelĳ k, uitnodigend zĳ n. Of 
zelfs ‘leuk’.

We moeten reëel zĳ n. Onze 
maatschappĳ  is een ‘liquid soci-
ety’, een vloeibare samenleving. 
De patronen en structuren zĳ n 
niet meer zo strak, wat ook 
voor de kerk geldt. Het is goed 
dat mensen tĳ dens events op 
een eigentĳ dse wĳ ze het evange-
lie horen. Maar het is ook goed 
dat het kerkelĳ ke leven zich 
volgens vaste patronen en struc-
turen voltrekt. Met in dorpen 
en stadswĳ ken een vaste plaats 

waar de gemeente van Jezus 
Christus al sinds mensenheuge-
nis samenkomt en waar men 
altĳ d terecht kan om het evan-
gelie te horen.

Vloeibaar
Van der Meulen verwĳ st naar 
het boek Liquid Ecclesiology  
(ecclesiologie = 
leer aangaande 
de kerk) van Pete 
Ward. Hĳ  voert 
een pleidooi voor 
een vloeibare 
kerk, niet omdat 
de samenleving 
vloeibaar is, maar omdat God 
vloeibaar is. Zĳ n Geest beweegt 
zich niet alleen binnen, maar 
ook buiten de kerkmuren. Het 
ziet er niet naar uit dat er snel 
weer events georganiseerd kun-
nen worden. Maar de gemeente 
van Jezus Christus kan straks 

wel weer met maximaal hon-
derd mensen in de kerk bĳ een-
komen. Daar wil ik allerminst 
mee zeggen dat het verenigings-
model zaligmakend is. Westra 
toont aan dat de kerkgeschiede-
nis ook andere modellen gekend 
heeft. Maar het model van de 
vaste plaats waar de gemeente 

van Jezus Chris-
tus samenkomt, 
heeft zĳ n kracht 
bewezen in een 
lange traditie. In 
die geest, in die 
Geest mogen we 
ook verdergaan. 

Natuurlĳ k wel met de afstand 
van anderhalve meter.

N.a.v.: Liuwe Westra, ‘De kerkdienst door de eeuwen 

heen: proefboringen voorbĳ  de vereniging’ en Marten 

van der Meulen, ‘Kerk en event. De kans van een vloei-

bare kerk’, in: Kerk en Theologie 71 nr. 2 (april 2020).

Kerk en event
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Nog geen abonnee?

Protest

De associaties bĳ  
het lezen van de 

‘kop’ boven dit commentaar zul-
len hoogstwaarschĳ nlĳ k onmiddel-
lĳ k de oceaan oversteken en een 
korte tĳ d toeven in Amerika, waar 
de protesten naar aanleiding van 
de gewelddadige dood van George 
Floyd een enorme, wereldwĳ de pro-
testbeweging in gang hebben gezet. 
Of misschien denken aan de Dam 
in Amsterdam. En terecht. Er móet 
iets veranderen om de verschillen 
tussen zwarte en witte personen op 
te he� en. Protesteren kán helpen 
hierbĳ . Kĳ k maar eens naar één van 
de vier grote stromingen binnen het 
christendom, het protestantisme. 
Deze heeft zelfs haar naam te dan-
ken aan het protest dat opgeroepen 
werd door de leerstellingen en prak-
tĳ ken in de middeleeuwse katholieke 
kerk in West-Europa. 

Het protestantisme ontstond des-
tĳ ds, naast het rooms-katholicisme, 
de oosters-orthodoxe kerken en het 
anglicanisme. Het protest is het 
uitdrukken van negatieve gevoe-
lens omtrent bepaalde politieke of 
maatschappelĳ ke problemen: zo 
hopen mensen een verandering in de 
samenleving te bewerkstelligen. Ove-
rigens is het woord ‘protestantisme’ 
afgeleid van het Latĳ nse woord pro-
testari, dat ‘publiekelĳ k verklaren’ of 
‘getuigen’ betekent. 
Ook onze protestantse geloofsge-
meenschappen zouden zich heel 
duidelĳ k moeten roeren in deze 
protestbeweging. Vooral vanwege de 
boter op ons theologische hoofd: ooit 
werd er met de Bĳ bel in de hand 
verklaard dat de vloek van Cham 
zou rusten op de zwarte wereld-
bevolking. Een goddeloze misstand 
zonder weerga! De protestanten 
hebben ooit bewezen dat ze iets 
groots teweeg kunnen brengen. Grĳ p 
deze kans!

Commentaar

De toren van de Lebuinuskerk kan 
op zaterdagen worden beklommen. 
Vanaf de ruim zestig meter hoge 
toren hebben bezoekers een fan-
tastisch uitzicht. De kerk zelf is ook 
weer open voor publiek. Koster/
beheerder Heemskerk: “Evene-
menten zĳ n nog niet toegestaan. 
Dit heeft gevolgen voor de exploi-
tatie van het gebouw, zelfs nood-
zakelĳ ke restauraties lopen gevaar ‘’

Uw favoriete Zondagsblad is nu 
ook te volgen op Facebook! Ga 
voor leuke weetjes, handige tips 
en ontroerende � lmpjes naar 
www.facebook.com/gezamen-
lĳ kzondagsblad Volg ons en help 
mee om het GZ onder de aan-
dacht te brengen van een steeds 
groter wordend publiek.

Wereldwĳ d zĳ n er meer dan 
zeventig miljoen mensen op de 
vlucht. Door rampen en oorlo-
gen zĳ n ze verdreven van huis en 
haard. Overal bieden kerken hulp 
aan deze mensen in nood. Kerk in 
Actie steunt verschillende projec-
ten om vluchtelingen humaan op 
te vangen en perspectief te bie-
den en vraagt de kerken hieraan 
aandacht te besteden.

Een gebaar van kerkdienstgemist.
nl: kerken in � nanciële problemen 
hoeven een paar maanden geen 
factuur te betalen. In de ‘corona-
maanden’ maart tot en met mei 
keken jongeren en ouderen mas-
saal naar online diensten. Kerken 
moeten hier echter wel voor beta-
len. Echter, voor de kerken die dit 
bedrag niet kunnen ophoesten, 
wordt het geld kwĳ tgescholden.

Genieten op grote 
hoogte

GZ nu ook op
Facebook

Vluchteling centraal 
in liturgie

Goed gebaar van 
kerkdienstgemist.nl

Beklimming zaterdags van 13.00-16.00 uur. 
Actueel nieuws en giften:  www.lebuinuskerk.nl

Like en deel onze berichten op 
www.facebook.com/gezamenlĳ kzondagsblad 

Zondag 21 juni is de dag na de Wereldvluchtelingendag. 
Zie www.kerkinactie.nl voor het ‘vluchtelingengebed’

Voor meer informatie: www.kerkdienstgemist.nl

Het is goed dat mensen tijdens events op een eigentijdse wijze het evangelie horen.

HET IS OOK GOED DAT HET 
KERKELIJKE LEVEN ZICH VOLGENS 
VASTE PATRONEN EN STRUCTUREN 

VOLTREKT, MET IN DORPEN EN 
STADSWIJKEN EEN VASTE PLAATS WAAR 

DE GEMEENTE KAN SAMENKOMEN

DOOR DR. JAN 

DIRK WASSENAAR, 

HELLENDOORN

DOOR DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN
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Soms is het beeld 
van God als Vader voor mensen 
een barrière. Hun ervaring is 
zodanig slecht, dat zĳ  zich niet 
of alleen met veel moeite kun-
nen toevertrouwen aan een 
‘Vader in de hemel’. Incest, dic-
tatoriaal gedrag, onverschillig-
heid, of wat dan ook. Je zult er 
maar ervaring mee hebben. Wat 
moet je met het beeld van een 
vader voor wie je geen respect 
kunt hebben? Voor anderen is 
het misschien lastig omdat op de 
een of andere manier de vader 
afwezig was. Te vroeg overle-
den of te vroeg vertrokken en 

verdwenen. Wat rest er dan aan 
mogelĳ k rolmodel? 

Er is niet aan te ontkomen, 
maar bĳ  vragen als hierboven, 
wordt het beeld opgeroepen 
van de vader op het schilderĳ  
van Rembrandt. De vader, die 
zĳ n verloren geachte zoon ver-
welkomt en over 
wie Henri Nou-
wen zo prachtig 
schreef - ‘Wel-
kom thuis’. Door 
de schilder afgebeeld met twee 
handen op de rug van de knie-
lende zoon, waarbĳ  het lĳ kt 
alsof de ene hand die is van een 
vrouw en de andere van een 
man. In de door hem vertelde 
gelĳ kenis, zal Jezus met deze 

vader hebben willen wĳ zen 
op God, de Vader. Een vader, 
die ruimte geeft en zĳ n kind 
laat gaan, ook al weet hĳ  dat 
het niet goed kan a¢ open. Een 
vader, die zĳ n kind geen verwĳ -
ten maakt wanneer het berooid 
weer naar huis komt en dus niet 
zĳ n gelĳ k haalt. Een vader, zoals 
je er graag een hebt of gehad 
zou willen hebben.

Wie vastloopt door eigen nega-
tieve ervaring, vindt hopelĳ k 

in dit verhaal 
van Jezus weer 
moed of zelfs 
vertrouwen. Dít 
is hoe God het 

heeft bedoeld. Deze les zou elke 
vader moeten leren en in prak-
tĳ k brengen: loslaten, nadat alles 
gegeven is wat er te geven was, 
verlangen naar verandering ten 
goede en te allen tĳ de houden 
van. Een houding waardoor een 

kind weet altĳ d welkom te zĳ n 
thuis, bĳ  ouders van wie de lief-
de voor hun kind grenzeloos is.  

Op zich is iets als Vaderdag 
natuurlĳ k onzin. Ook al is het 
de middenstand gegund na alle 
sores van de laatste maanden. 
Maar toch… Stel, dat het moge-
lĳ k zou zĳ n om op een dergelĳ ke 
dag het eens met elkaar te heb-
ben over de vraag: ‘Wat vinden 
jullie van mĳ  als vader?’  Zou u 
het aandurven? Vreemd genoeg 
denk ik dat zo’n vraag over een 
moeder meestal alleen maar lof 
en dank zou losmaken. Vaders 
worden misschien wat kritischer 
bekeken?

In ieder geval hebben wĳ  door 
onze Heer een Vader in de 
hemel bĳ  wie we altĳ d en veilig 
terecht kunnen. Hopelĳ k helpt 
ons dat om eventuele ‘aardse 
mankementen’ te verwerken.

Brieven zĳ n zeld-
zaam geworden in onze tĳ d. 
Wie van ons verstuurt nog een 
handgeschreven brief? We zoe-
ken langs andere wegen contact 
met elkaar. 

Aanbevelingsbrief
In de tĳ d dat Paulus dit schrĳ ft, 
is de handgeschreven brief de 
enige manier om op afstand met 
elkaar te communiceren. Een 
aanbevelingsbrief is een bewĳ s 
van betrouwbaarheid: de schrĳ -
ver spreekt tot de lezers goede 
woorden over degene die de 
aanbevelingsbrief meeneemt. 
Paulus heeft echter geen aanbe-
velingsbrief van anderen bĳ  zich. 
Er is geen hogere instantie of een 
ander bekend persoon die via een 
dergelĳ ke brief 
achter Paulus 
staat. Het is een 
unieke situatie 
wanneer Paulus 
tegen de ontvángers van de brief 
zegt: júllie zĳ n mĳ n aanbeve-
lingsbrief. Wanneer mensen mĳ  
zouden vragen wie ik ben en wat 
ik doe, dan verwĳ s ik naar jullie, 
gemeenteleden van Korinthe.

Havenstad
Paulus verbindt dus zĳ n positie 
aan de gemeente van Korinthe. 
Dat moet dan wel een respec-
tabele groep mensen zĳ n, zou 
je denken, maar dat ligt wat 
genuanceerder. Korinthe is een 
havenstad en dat brengt een 
bepaalde sfeer en mentaliteit 
met zich mee. Rondom de haven 
verdienen mensen aan scheeps-
lui die daar hun vertier zoeken 
zoals dat door de eeuwen heen 
het geval is. 
In de eerste brief aan de Korin-
tiërs stelt Paulus de partĳ vor-
ming aan de orde. De één is ‘van 
Paulus’, de ander ‘van Apollos’. 
Verdeeldheid dus, waarbĳ  men-
sen achter een bepaalde leider 
aanlopen. In diezelfde brief stelt 
Paulus ook de seksuele moraal 
aan de orde. Verder blĳ kt de 
viering van het avondmaal niet 
op een hoogstaand peil te staan 
want ‘de een heeft honger en de 
ander is dronken’. En ondanks 
dit alles noemt Paulus deze 
groep beginnende christenen 
zĳ n aanbevelingsbrief. 

Geen modelvoorbeeld
Een zichzelf respecterend bedrĳ f 
heeft een bepaalde huisstĳ l die 
in alles wordt doorgevoerd. 
Organisaties hebben bĳ  hun 

naam een logo 
en wanneer men 
dat verouderd 
vindt, wordt er 
een professio-

neel bedrĳ f ingeschakeld om 
een nieuw logo te ontwerpen. 
Daarin laten wĳ  niets aan het 
toeval over. 

Paulus valt echter terug op deze 

gemeente van Korinthe om zĳ n 
positie als apostel te onderbou-
wen. Zakelĳ k gezien geen sterke 
zet zouden wĳ  zeggen, maar de 
bedoeling is dan ook anders. Dit 
is zĳ n appèl aan de gemeente 
om getuigen van Christus te zĳ n, 
ín alle menselĳ ke onvolkomen-
heid. De gemeente van Korinthe 
is bepaald geen modelvoorbeeld 
van hoe het allemaal dient te 
zĳ n. In het beeld van de aanbe-
velingsbrief geeft Paulus uiting 
aan zĳ n liefde voor de Korintiërs 
en verbindt hĳ  zĳ n eigen positie 
aan hen, ongeacht hoe ze zĳ n. 

Getuigenis
Het beeld gaat nog verder, 

want de gemeente is ook een 
brief van Christus, een mense-
lĳ k getuigenis van de opgestane 
Heer. Déze gemeente, waar van 
alles mis is als je beide brieven 
in de Bĳ bel leest, mag deson-
danks de liefde en de glorie van 
Christus uitstralen. Het lĳ kt een 
zwaktebod, een onmogelĳ ke 
keuze die zeer aanvechtbaar 
is, maar het is een afspiegeling 
van Jezus’ eigen woord dat God 
de wereld zo liefheeft dat Hĳ  
ook aan deze mensen zĳ n Zoon 
heeft gegeven. Dit woord mag 
ons daarom te denken geven.

Vaderdag

U bent zelf onze aanbe-
velingsbrief, in ons hart 
geschreven, maar voor ieder-
een te zien en te lezen: u bent 
zelf een brief van Christus, 
door ons opgesteld, niet met 
inkt geschreven maar met de 
Geest van de levende God
2 Korintiërs 3: 2-3

ONDANKS ALLES NOEMT PAULUS DEZE 
GROEP BEGINNENDE CHRISTENEN UIT 
KORINTHE ZIJN AANBEVELINGSBRIEF. 

even bomen

Menselijke 
brief met 
goddelijke 
afzender

Drenthe

BOOST online:
1500 kijkers
Het BOOST Gospel Festival 
ging op 2e Pinksterdag niet 
door, maar BOOST maakte toch 
een feestje van Pinksteren. De 
organisatie gooide het over de 
online boeg en werkte samen 
met artiesten (die anders zou-
den optreden op het festival), 
de evangelisatiecommissie Den 
Ham, school de Passie en het 
Gezamenlĳ k Zondagsblad. De 
online dienst werd op Facebook 
zo’n 1.500 keer bekeken. Tevens 
zonden meer dan tien kerken de 
dienst uit. De organisatie kĳ kt 
terug op een geslaagd initiatief. 

De online dienst van BOOST terugkĳ ken? 
www.facebook.com/boostgospelfestival

Warming Up online: 
de tekenen van de tijd
Een laagdrempelige bĳ eenkomst 
met een spreker, muziek en 
eten, dat is het concept van 
Warming Up. Een opwarmer-
tje voor de avonddienst. Dat 
zit er nu even niet in, daarom 
gaat Warming Up online. De 
organisatie presenteert een 
serie getiteld ‘De tekenen van 
de tĳ d’ n.a.v. Mattheus 24. Hier 
omschrĳ ft Jezus een aantal teke-
nen die wĳ zen op het einde der 
tĳ den en zĳ n wederkomst. Het 
is belangrĳ k deze tekenen te 
kunnen duiden. Voor Warming 
Up de reden hier dieper in te 
duiken. De serie bestaat uit drie 
delen: de Bĳ bel en haar pro-
fetieën, actualiteit, de weder-
komst van Christus.

Zaterdag  20 juni en 27 juni, 16.00 uur, 
www.facebook.com/warmingupwierden

Brieven zijn zeldzaam geworden in onze tijd. Wie verstuurt er nog handgeschreven brieven?

DOOR DS. PIETER 

BOOMSMA, 

AMSTERDAM

EEN VADER, DIE RUIMTE GEEFT EN 
ZIJN KIND LAAT GAAN, OOK AL WEET 

HIJ DAT HET NIET GOED KAN AFLOPEN.

DOOR 

DS. EVERT VAN DER 

VEEN, OLDEMARKT

Het actieboek voor de Week 
van het Christelĳ ke Boek 2021 
wordt geschreven door Annema-
rie van Heĳ ningen en uitgegeven 
in samenwerking met uitgeverĳ  
KokBoekencentrum. Annemarie 
van Heĳ ningen-Steenbergen (1977) 
is schrĳ fster, spreekster en colum-
nist voor EO Visie. Haar mooiste 
columns uit Visie zĳ n gebundeld in 
‘Ben je mooi gezegend mee’. 

Annemarie schrijft 
actieboek

Het actieboek is volgend jaar gratis verkrĳ gbaar 
bĳ  christelĳ ke boekhandels bĳ  een aankoop
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 20 juni: GK Aal-
den 19.30 ds. W. Hordĳ k. Ves-
pers (maximaal 30 personen). 
Organist: Mans Kuipers. Col-
lecte: Kerk in actie Lesbos.
Kerkdienst 28 juni: 10.00 GK 
Aalden. Dienst via kerkwebradio: 
www.gerefkerkzweeloo.nl Voor-
ganger: ds. B. Breunesse. Orga-
nist: Hans de Graaf.

BOVENSMILDE
Alle onderstaande diensten
zĳ n online te bekĳ ken via: www.
youtube.com en dan zoeken naar: 
protestantse gemeente Boven-
smilde.
Kerkdienst 21 juni: vanaf 9.30 
uur te zien: mw. W. Piksen.
Kerkdienst 28 juni: vanaf 9.30 
uur te zien: ds. G. Olde.
Wel en wee. Sinds begin april is 
duidelĳ k geworden dat dhr. Klaas 
Fernhout, Kanaalweg 117, 9421 
ST, een ernstige vorm van kan-
ker heeft. De artsen besloten tot 
een zware operatie waarvoor hĳ  
eerst moest aansterken en condi-
tie moest opbouwen. Op 18 mei 
werd hĳ  geopereerd, de tumor 
is geheel verwĳ derd en er blĳ ken 
geen uitzaaiingen te zĳ n. Wat 
een goed nieuws! Hĳ  is vrĳ dag 29 
mei weer thuisgekomen. Met zĳ n 
vrouw Tinie, de kinderen en ver-
dere familie, hopen en bidden wĳ  
dat hĳ  mag aansterken en dat het 
goed met hem mag blĳ ven gaan.
#danmaarzo. Nog heel veel 
dank voor alle goede woorden en 
attenties die ik mocht ontvangen 
bĳ  mĳ n afscheid van Bovensmilde! 
Omdat we niet op een gewone 
wĳ ze uit elkaar konden gaan, heb-
ben velen op persoonlĳ ke manier 
een vorm gezocht om afscheid 
te nemen. Daardoor werd het 
in mĳ n beleving toch een écht 
afscheid! Met stille trom is het 
dus niet gegaan. Telefoongesprek-
ken, mailbrieven, vele kaarten, een 
bloemetje met een lange arm bĳ  
de voordeur aangereikt, zelfge-
breide mutsen voor Aart en mĳ  
(‘het kan ’s winters koud zĳ n op 
de Groninger vlakte!’) vergezeld 
van een toepasselĳ k kaartje (van 
Wĳ  zĳ n Bovensmilde): #danmaar-
zo… Het was overweldigend! En 
wat een mooi gebaar dat wĳ  na de 
laatste dienst uit handen van de 
voorzitter de Paaskaars van 2019 
ontvingen! Deze krĳ gt een ereplek 
in ons nieuwe huis. En 2 weken 
later ontving ik in de Dienst van 
verbintenis in Winschoten uit 
handen van dezelfde Karin Kap-
pen de bloemen als groet van 
de gemeente van Bovensmilde. 
Helaas werd het geluid halverwe-
ge de dienst heel slecht. (U kunt 
hem nog nazien via vennekerk.
nl/kerkdiensten, waar de uitzen-
ding wat langer dan gebruikelĳ k 
zal blĳ ven staan.) 2 dagen na deze 
zondag hebben Aart en ik onze 
intrek genomen in het Aderhuis 
in Drieborg. Het huis bewaart 
de herinnering aan het predikan-
tenechtpaar Bastiaan Ader en Jo 

Ader-Apels. Zĳ  hebben door hun 
verzet tĳ dens de oorlog en hun 
betrokkenheid bĳ  de arbeidersbe-
volking van Drieborg hun  sporen 
in deze streek nagelaten. Het huis 
heeft jarenlang dienst gedaan als 
pastorie van Reiderland en werd, 
toen de gemeente niet meer ver-
wachtte dat er nog een nieuwe 
dominee zou komen, recent door 
de Aderstichting overgedragen aan 
de Stichting Oude Groninger Ker-
ken… Het kan dus vreemd lopen! 
Als de nieuwe bewoners een 
geschikte bestemming voor het 
complex kunnen vinden kunnen ze 
het blĳ ven huren. Dus dat is voor 
Aart en mĳ  ook een uitdaging 
naast het werk ‘van Winschoot 
tot Dollard tou!’ We zitten hier 
dichtbĳ  Bad Nieuweschans, dus 
aan de grens en kĳ ken over de 
Kroonpolder zo Duitsland in. 
Het adres: Kroonpolder 1, 9688 
RH Drieborg, Tel. 0596-785405 
(pas actief als de monteur wegens 
Corona eindelĳ k binnen durft te 
komen). Een hartelĳ ke groet, ook 
van Aart en tot weerziens! (wat 
in het vat zit verzuurt ook door 
Corona niet). Ds. Gert Wybe van 
der Wer  ́.
De bloemen in de maand mei 
zĳ n met een groet gegaan naar: 3 
mei: Ru en Tjitske Bĳ lsma; 10 mei: 
Gert Wybe van der Wer  ́ en Aart 
de Goojer; 24 mei :Abco en Klau-
dia Bruggenkamp: 31 mei: fam. 
Hansma, Hoofdweg 154.
Veel dank. Wat hebben we 
genoten, 3 dagen feest 6 tot 8 juni 
we hebben veel bloemen en kaar-
ten ontvangen. 60 jaar getrouwd 
wat een eind, we zĳ n God heel 
dankbaar dat Hĳ  bĳ  ons is geweest 
al die jaren. Ook jullie allemaal 
heel veel dank voor de vele bloe-
men en kaarten en bezoeken. 
Henny en Jan O  ́ereins.
Bedankt. Wĳ  willen bedanken 
voor de vele kaarten die ik heb 
ontvangen voor mĳ n 75e ver-
jaardag. Ook willen we bedanken 
voor de kaarten die Annemarie 
heeft ontvangen i.v.m. haar ziekte. 
Vriendelĳ ke groeten van Harrie en 
Annemarie Nieman.

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
I.v.m. de maatregelen betref-
fende het coronavirus worden 
onderstaande diensten uitgezon-
den via internet. Op de website: 
http://pkncoevorden.nl vindt u 
meer informatie en een directe 
link naar deze uitzendingen.
Kerkdienst 21 juni: 10.00 uur:
Stap in dienst vanuit de Singelkerk. 
Voorganger: Wollie v/d Scheer-
v/d Hoek, De Krim.
Kerkdienst 28 juni: 10.00 
uur: Drentstalige dienst vanuit 
de Stadskerk. Voorganger: ds. J. 
Lambers-Niers.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
In de kerkdienst op 21 juni gaat 
ds. H. Klaassens voor in de online 
dienst vanuit de kerk in Erica. De 

dienst begint om 10.00 uur en is 
te beluisteren via Kerkomroep 
Erica.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord, 
tel 0591-553482
In navolging op de maatre-
gelen van de overheid worden er 
alleen online diensten gehouden.
Zondag 21 juni en 28 juni
zullen namens de gezamenlĳ ke 
kerken: de Vrĳ zinnig Hervormde 
gemeente, de Zuiderkerk en de 
Noorderkerk een dienst uitge-
zonden worden via kerkomroep 
vanuit de Noorderkerk te Nieuw-
Amsterdam. Voorganger 21 juni is 
ds. E. Wisselink; voorgangers 28 
juni: pastor R. Stoel, ds. E. Wisse-
link en ds. E. van der Meulen. De 
diensten worden op de zaterdag 
voor de betre  ́ende zondag opge-
nomen.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Voorlopig kunnen de zondagse 
erediensten niet op de gebruike-
lĳ ke manier plaatsvinden. De och-
tenddiensten kunnen gevolgd wor-
den via www.hkerk.nl en via de 
kerkradio van de hervormde kerk.
Kerkdienst 21 juni: ds. B. 
Heusinkveld. Kinderdienst in 
kader van overstap/afscheid knd.
Kerkdienst 28 juni: ds. E. Prins.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 
7701 TS Dedemsvaart, 
tel. 0523-613642
Kerkdiensten. Op 21 en 28 juni 
is ds. K. van Staveren de voorgan-
ger. M.m.v. een muziekgroep.
Op 28 juni is de overstapdienst 
voor de kinderen die van de kin-
derkerk over gaan naar de tiener-
kerk. Digitaal verbonden via 
kerkomroep.nl: In navolging op de 
maatregelen van de overheid om 
in juli bĳ eenkomsten tot 100 men-
sen mogelĳ k te maken, heeft de 
kerkenraad besloten om de maand 
juni te gebruiken om te experi-
menteren en te kĳ ken wat moge-
lĳ k is. Op 14 juni werd een kerk-
dienst gehouden met maximaal 30 
mensen, hiervoor werden de ker-
kenraad en de (hulp)kosters uitge-
nodigd. De richtlĳ nen van de over-
heid werden streng gevolgd, dat 
wil zeggen 1,5 meter afstand tot 
elkaar en ook samen zingen was 
niet mogelĳ k. Op 17 juni is er een 
kerkenraadsvergadering gepland 
om deze dienst te evalueren. 
Afhankelĳ k van de uitkomsten van 
de evaluatie wordt besloten of we 
deze maand nog een dienst met 
30 mensen kunnen houden en of 
we in juli diensten gaan organise-
ren met 100 gemeenteleden. Met 
uitzondering van 14 juni worden er 
tot nader bericht geen kerkdien-
sten gehouden. Elke zondagmor-
gen blĳ ft een kerkdienst om 9.30 
uur te zien via kerktelevisie. Deze 
is te volgen via kerkomroep, en 
kunt u live kĳ ken of luisteren, via 
onze website www.pkn-dedems-
vaart.nl. Maar er kunnen maximaal 
80 adressen tegelĳ kertĳ d kĳ ken. 
Er is een grote vraag en dat geeft 
piekbelasting. Daardoor is de ont-
vangst niet altĳ d even goed. In heel 

Nederland wordt er gekeken en 
een uitbreiding van adressen is niet 
mogelĳ k. Een alternatief kan zĳ n 
om via het Facebook van de pre-
dikanten te kĳ ken of op een later 
tĳ dstip, dan is de ontvangst goed. 
De eerste dinsdag van de maand 
zal er de reguliere uitzending met 
muziek zĳ n. Elke dinsdag, uitge-
zonderd de eerste dinsdag van 
de maand, zal Marry Brand, vanaf 
10.30 uur, een uitzending verzor-
gen met verschillende verhalen en 
gedichten. Woensdag- en vrĳ dag-
morgen om 10.00 uur wordt er 
een ochtendgebed verzorgd door 
de predikanten. Elke week wordt 
er een nieuwsbrief gemaakt. Deze 
kan digitaal worden ontvangen 
of opgehaald worden in de Van 
Dedemkerk. (Neem er gerust 
eentje mee voor hen die niet meer 
het huis uit kunnen/willen, en doe 
het bĳ  hen door de bus als teken 
van meeleven).
Zieken. Röpcke Zweers Zieken-
huis, Jan Weitkamplaan 4a 7772SE 
Hardenberg: mw. G. Kuĳ er-Auf 
der Haar, Hondsroos 3, Clara Fey-
oena Heem, Rheezerweg 73, 7771 
TD Hardenberg: dhr. J. Visscher, 
Rozenheim 89, Revalidatieafdeling, 
kamer 1, mevr. G.H. Nieswaag-
Muller, Lepelaarweg 33, unit 3, k. 
24.
Van Dedem Marke. De bewo-
ners van het zorgcentrum mogen 
elke week één uur lang een fami-
lielid ontvangen. De bewoners 
van De Tjalk en Schuttevaer (ook 
Buitengaats) hebben wat meer 
vrĳ heid gekregen en kunnen in 
principe gaan en staan waar ze wil-
len, wel rekening houden met de 
RIVM-maatregelen. Ik probeer het 
bezoekwerk langzaam weer op te 
pakken. Met vriendelĳ ke groeten J. 
Smit (kerkelĳ k werker) 
Opnieuw een verrassings-
maaltĳ d. Ruim 40 mensen maak-
ten de vorige maand gebruik van 
de verrassingsmaaltĳ d en deze 
maand kunt u zich weer laten ver-
rassen (dit keer een oer Hollands 
gerecht) De kosten bedragen € 5 
welke u met gepast geld dient te 
betalen, dit mag ook in de vorm 
van collectemunten. Tot uiterlĳ k 
maandag 22 juni 18.00 uur kunt 
u uw bestelling doorgeven bĳ  Aly 
Hullegie, tel. 615661 en Gerrie 
Zwiers, tel. 612403. Vrĳ dagmid-
dag 26 juni tussen 16.00 en 17.00 
uur kunt u de maaltĳ d halen bĳ  de 
Fontein maar u kunt het ook bĳ  
thuis laten bezorgen. Het kook-
team (werkgroep Hongarĳ e)

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdiensten 21 juni: 10.00
ds. R. van Hornsveld. 19.00 lees-
dienst. Collecten: 1. Avond-
maalscollecte. 2. Alg. kerkelĳ ke 
arbeid. 3. Kerk. Via kerkdienstge-
mist.nl kunt u onze kerkdiensten 
digitaal meemaken.
Zieken. Br. G. Nazloomian, Kos-
terskamp 25, heeft 16 mei een 
hersenbloeding gehad. Hĳ  is opge-
nomen geweest in het Medisch 
Spectrum Enschede op de IC en 
ligt, in het Isala te Zwolle op de 
IC. Zĳ n situatie is nog steeds zor-
gelĳ k. De Here zĳ  met hem, zĳ n 
vrouw Anja, de kinderen en familie 
in deze tĳ d voor hen moeilĳ ke tĳ d.
Op 27 mei heeft Micha Elsinga, 
Lambertinck 34, (ruim één jaar 
oud) heet water over zich heen 
gekregen. De fam. Elsinga gaf het 

volgende door: ‘Micha is nog maar 
klein en zĳ n hals en buikje leken 
behoorlĳ k verbrand. Daarom is 
hĳ  samen met Heleen in de heli-
kopter naar Groningen vervoerd. 
Na onderzoek in het ziekenhuis 
bleken de wonden mee te val-
len. Micha mocht de volgende dag 
weer naar huis. De verwachting 
is dat de wonden snel genezen en 
dat Micha er niets aan overhoudt. 
Er is meteen snel en goed gehan-
deld, zodat erger kon worden 
voorkomen. Het was erg bĳ zonder 
dat er meteen geweldige mensen 
om ons heen stonden om te hel-
pen. We hebben hierin Zĳ n leiding 
ervaren!’ Fĳ n dat het allemaal goed 
lĳ kt te komen. De Here zĳ  met 
hen.
Br. A. Bartels, Tumelers 1, ligt 
bĳ  het schrĳ ven van deze kopĳ , 
al meer dan 4 weken op de IC 
vanwege het coronavirus. Vorige 
week is de slaapmedicatie waar-
door hĳ  al die tĳ d in coma lag, 
gestopt, en daar heeft hĳ  geluk-
kig goed op gereageerd. Ook de 
beademing is afgebouwd. We zĳ n 
met hem, zĳ n vrouw en gezin God 
dankbaar voor deze positieve ont-
wikkeling.
De Here ontferme zich over allen 
die kampen met ziekte, zorgen of 
moeiten.
In memoriam Ab Laarman.
Op 14 mei is in de tuin van ‘De 
Posthoeve’ in een dankdienst 
afscheid genomen van Albert Laar-
man. Samen met zĳ n vrouw Hen-
nie woonde hĳ  aan de Heemsteres 
29. Ab is geboren op de Posthoeve 
op 1 juni 1948 als oudste zoon van 
5 kinderen van Dirk en Tine Laar-
man. Hĳ  was 8 jaar toen hĳ  met 
zĳ n moeder van school naar huis 
� etste. Op de Daarleseweg gleed 
hĳ  van zĳ n � etstrapper en kwam 
hĳ  onder een vrachtauto. Hĳ  liep 
onder andere een bekkenfractuur 
op, dit gaf hem levenslang pro-
blemen. Na het ongeluk heeft hĳ  
weken in het ziekenhuis gelegen, 
zowel in Almelo als in Groningen. 
Als klein jongetje moest hĳ  veel 
pĳ n doorstaan en toch heeft hem 
dit geen trauma gegeven voor 
de rest van zĳ n leven dankzĳ  zĳ n 
makkelĳ ke en positieve karak-
ter. Ab en Hennie kregen samen 
drie kinderen en 5 kleinkinderen. 
43 jaar heeft hĳ  in de fabriek van 
Kiekens doorgebracht. Met veel 
plezier, maar ook wel eens met 
tegenzin. Hĳ  hield van zĳ n vrĳ -
heid en had veel hobby’s. Als hĳ  
kon snipperen dan deed hĳ  dat, 
zĳ n vrĳ e dagen waren altĳ d op. 
Hĳ  keek uit naar het moment 
dat hĳ  met de VUT kon. Toen 
hĳ  vervroegd kon stoppen met 
werken heeft hĳ  niet getwĳ feld 
dit te doen. Hĳ  heeft nog 11 jaar 
mogen genieten van dit vrĳ e leven. 
Hĳ  hield van surfen, motorrĳ den, 
voetbal kĳ ken, skiën, tennissen, 
met de camper weg, � etsen met 
vrienden. Hĳ  heeft veel uit het 
leven gehaald samen met Hen-
nie. Helaas werd er 3 jaar geleden 
blaaskanker geconstateerd. Een 
operatie was mogelĳ k met chemo 
vooraf. Ook hier kon hĳ  goed 
mee omgaan. Eigenlĳ k was hĳ  heel 
goed hersteld na deze operatie 
en kon hĳ  zich prima redden met 
zĳ n stoma. Tot hĳ  pĳ n kreeg en 
bleek dat er uitzaaiingen waren. 
Heel verdrietig nieuws waar hĳ  
heel erg van schrok. Toen er niet 
meer behandeld kon worden om 
te genezen maar alleen om de pĳ n 
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te bestrĳden kwam de tĳd dat 
hĳ hier best emotioneel om kon 
zĳn. Er waren allemaal fases het 
afgelopen jaar, maar toch bleef hĳ 
positief en realistisch. ‘Het is zoals 
het is’ heeft hĳ vaak gezegd. Vrĳ-
dag 8 mei was zĳn gezin erbĳ toen 
hĳ overleed. Ze kĳken terug op 
een bĳzondere tĳd. De tekst die 
hĳ zelf uitgezocht heeft voor zĳn 
rouwkaart, verwoordt hoe hĳ het 
voelde. ‘Draag mĳ door het diepe 
water, waar ik zelf niet meer kan 
staan. In uw armen ben ik veilig, 
wanneer u mĳ draagt als ik niet 
verder kan gaan.’ Dit In Memoriam 
is door de fam. Laarman geschre-
ven. Wĳ wensen zĳn vrouw Hen-
nie, de kinderen en kleinkinderen 
Gods kracht en nabĳheid toe, nu 
zĳ hun weg verder door dit leven 
moeten gaan zonder hun lieve 
man, dierbare vader, schoonvader 
en trotse opa.
Dankbetuiging. Graag bedanken 
wĳ iedereen heel hartelĳk voor 
alle kaarten die wĳ hebben ont-
vangen ter gelegenheid van ons 
55-jarig huwelĳksjubileum en voor 
Freeks 80e verjaardag. We hebben 
genoten van alle felicitaties! Freek 
en Liny Miskotte-Naber.
Dank. Afgelopen 13 april waren 
wĳ 60 jaar getrouwd. Helaas kon-
den we dat niet vieren zoals we 
dat graag wilden. Wel hebben 
we heel veel kaarten en bloemen 
ontvangen. Het is �jn dat er op 
deze manier zoveel mensen aan 
ons dachten. Daarom bedanken 
we iedereen die ons een kaartje 
of bloemen heeft gestuurd. Zodra 
Het Lie´erdinck weer open gaat 
zullen we daar naar toe verhuizen 
naar Het Lie´erdinck. Marten en 
Dini Reefhuis Noordelĳke Kanaal-
dĳk 3, Egede.

HARDENBERG
Hulp en ondersteuning Noa-
berschappen. Mocht u om wat 
voor reden dan ook hulp nodig 
hebben (omdat u bĳv. door ver-
koudheid, verhoging de deur niet 
uit mag) dan kunt u een beroep 
doen op de groep Noaberschap 
van uw wĳk. Hieronder vindt 
u alle tel.-nrs. van die groepen. 
Baalder (06-18408032); Baal-
derveld (06-16634227); Cen-
trum: (06-13515474); Marslanden 
(06-82788833); Heemse (06-
81688084) of via De Esch (0523-
262216).
Doordeweekse openstelling. 

De Höftekerk zal vanaf maan-
dag 15 juni elke dag open zĳn van 
10.00 tot 12.00 uur. Samen met 
de nadere kerkgenootschappen in 
het Platform van Kerken Harden-
berg willen we de deuren openen 
voor iedereen die behoefte heeft 
om even in de kerk te zĳn. Als er 
behoefte is aan contact met een 
predikant of kerkelĳk werker, 
dan is dat mogelĳk. Een prachtige 
samenwerking tussen onze kerk-
genootschappen.

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet Vis-
ser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfert-
straat 35, 7692 AH Mariënberg, 
tel. 0523-235724, e-mail j.visser.
hesselink@gmail.com
Kerkdienst 21 juni: ds. Den 
Braber.
Kerkdienst 28 juni: ds. Mulderĳ. 
De kerkdiensten zĳn in de Sions-
kerk en te bekĳken of te beluiste-
ren via: www.kerkomroep.nl
Meeleven. We zĳn blĳ met Tie-
mar Olsman zĳn laatste kuur ach-
ter de rug is en dat de behande-
ling wonderlĳk snel zĳn werk lĳkt 
gedaan te hebben. Wat �jn om te 
ervaren dat de vele gebeden zo 
verhoord zĳn.
Fĳn dat ook br. Albert Reefhuis, 
Polderweg 18, zo snel geholpen 
kon worden in het ziekenhuis.
Zr. Menderink uit Ommen 
(Patrĳsstr. 2/219 heeft letterlĳk 
weer beter zicht gekregen door 
een geslaagde staaroperatie. 
Hopelĳk komen er daarnaast ook 
weer voor haar meer mogelĳk-
heden tot bezoek ontvangen en 
komt er weer dagbesteding in de 
Nĳenhaghen.
Br. Herman Middag kwam met 
de nodige benauwdheidsklachten 
ook in Hardenberg terecht. Zĳn 
hart heeft niet meer de kwaliteit 
van die van een jonge man, maar 
gelukkig kon hĳ met nieuwe medi-
catie weer terug naar het Weerdje 
in Gramsbergen.
Joke Doek, Kanaalweg West 4, 
kreeg te horen dat men voor haar 
eigenlĳk geen behandelingen meer 
heeft. En dat was een boodschap 
die niet zomaar een plekje kon 
krĳgen. Joke is van plan het goede 
dat ze nog ervaart ook echt opti-
maal te gaan ervaren en benutten 
als goed. Dapper en met geduld 
zoekt ze, samen met haar man en 
(klein) kinderen, stap voor stap 
haar weg in de benauwdheid die 
haar al zovele jaren in zĳn greep 
heeft.

Riekie Lennips, Ds. Laurentiusstr. 
1, hoopt dat de tot 2x uitgestelde 
heupoperatie, nu wel kan plaats 
vinden.
Geboren. ‘Dankbaar en blĳ zĳn 
wĳ met de geboorte van onze 
zoon en broertje’. Hiermee begint 
de tekst op het geboortekaartje 
van Tim Noeverman. Tim is gebo-
ren op 10 mei, z.v. de gelukkige 
en trotse ouders Niek en Marin-
de Noeverman en broertje van 
grote zus Jara. Niek en Marinde, 
wat prachtig dat God jullie gezin 
opnieuw heeft gezegend met dit 
nieuwe leven. Van harte gefeli-
citeerd! Als gemeente willen we 
jullie veel liefde, geluk en gezond-
heid maar bovenal Gods zegen 
toe wensen met kleine Tim. Suc-
ces en sterkte met de (geloofs) 
opvoeding, dat hĳ Jezus mag leren 
kennen in wiens Hand zĳn naam 
geschreven staat. En natuurlĳk ook 
felicitaties aan de grootouders!
Jarig. Op 17 juni hoopt mw. 
Bartels-Reints, Grote Esweg 24, 
7795 DG Di´elen, 76 jaar te zĳn 
geworden.
Op 18 juni hoopt mw. de Jonge-
Vaartjes, Hyacintenstr. 14 7906 PP 
Hoogeveen 82 jaar te zĳn worden.
Op 19 juni hoopt mw. v/d Schuur-
Veneberg, Wicher Hentostr. 16, 
7692 AM Mariënberg, 71 jaar te 
zĳn geworden.
Op 27 juni hoopt dhr. G. Winters, 
Oosterweg 17 7685 PC Beerzer-
veld, 70 jaar te worden.
Op 28 juni hoopt dhr. J. de Koning, 
Oudeweg 12, 7692 AE Mariën-
berg, 72 jaar te worden.
Op 4 juli hoopt dhr. W. Kelder, 
Waaĳerinkweg 5, 7685 PJ Beerzer-
veld, 76 jaar te worden.
Op 7 juli hoopt dhr. H. Waterink, 
Kanaalweg Oost 5, 7692 PE Mari-
enberg, 72 jaar te worden.
Tekst: Mooie tekst over de 
helpdesk op de computer! Liefde 
Installeren! Helpdesk: ‘Goedemor-
gen, waarmee kan ik u van dienst 
zĳn?’ Klant: ‘Ik heb er lang over 
nagedacht, maar ik wil nu toch het 
programma Onvoorwaardelĳke 
Liefde gaan installeren. Kunt u me 
daar stap voor stap bĳ helpen?’ 
Helpdesk: ‘Jazeker kan ik dat, bent 
u er klaar voor?’ Klant: ‘Tja, ik ben 
niet zo technisch, maar ik denk dat 
ik er wel klaar voor ben.’ Help-
desk: ‘De eerste stap is het ope-
nen van uw Hart. Weet u waar uw 
Hart zit?’ Klant: ‘Ja, dat weet ik, 
maar er worden nu verschillende 
andere programma’s uitgevoerd. 
Kunnen die tĳdens het instal-

leren blĳven draaien?’ Helpdesk: 
‘Welke programma’s zĳn dat?’ 
Klant: ‘Laat me eens kĳken, op 
het ogenblik worden Oud-Zeer.
exe, Lage-Zelfwaardering.exe, Mis-
bruik.exe, Haat.exe, Wrok.exe en 
Wrevel.exe uitgevoerd’. Helpdesk: 
‘Geen probleem... Oud-Zeer.exe, 
wordt geleidelĳk wel door Liefde 
gewist uit uw huidige besturings-
systeem. Lage-Zelfwaardering.
exe en Misbruik.exe wordt op den 
duur wel door een module van 
Liefde overschreven die Hoge-
Zelfwaardering.exe. heet. Maar 
Haat, Wrok en Wrevel.exe, moet 
u wel helemaal afsluiten. Door 
deze programma’s kan Liefde niet 
goed worden geïnstalleerd. Kunt u 
deze afsluiten?’ Klant: ‘Kunt u me 
daarbĳ helpen?’ Helpdesk: ‘Met 
genoegen... Ga naar uw startmenu 
en klik op Vergeving.exe. Doe dat 
net zolang tot Haat, Wrok en 
Wrevel.exe. helemaal zĳn gewist.’ 
Klant: ‘O.K., dat is gebeurd. Nu is 
Liefde vanzelf gestart, is dat nor-
maal?’ Helpdesk: ‘Ja hoor, u moet 
nu een melding krĳgen dat het 
opnieuw wordt geïnstalleerd voor 
de levensduur van uw Hart. Krĳgt 
u die melding?’ Klant: ‘Ja dat zie 
ik, is Liefde nu helemaal geïnstal-
leerd?’ Helpdesk: ‘Ja, maar denk 
eraan dat u nu alleen nog maar de 
basisprogramma’s heeft. U moet 
de andere Harten aansluiten voor 
de programma-uitbreidingen.’ 
Klant: ‘Oei, ik krĳg al een fout-
melding. Wat moet ik nu doen?’ 
Helpdesk: ‘Welke foutmelding?’ 
Klant: ‘Er staat: Fout 412 -Pro-
gramma wordt niet uitgevoerd 
op interne componenten? Wat 
wil dit zeggen?’ Helpdesk: ‘Geen 
zorgen, dat is een probleem dat 
wel vaker voorkomt. Het wil zeg-
gen dat Liefde is ingesteld om op 
externe Harten te worden uit-
gevoerd, maar dat het nog niet 
op uw eigen Hart draait. Het ligt 
nogal ingewikkeld, maar in leken-
term wil het zeggen dat u pas aan 
liefde voor anderen toekomt als 
u eerst Liefde op uw eigen com-
puter draait.’ Klant: ‘Wat moet ik 
dan doen?’ Helpdesk: ‘Kunt u de 
map Zelf-Aanvaarding openen?’ 
Klant: ‘Ja, die heb ik.’ Helpdesk: 
‘Mooi zo, u wordt er echt goed 
in’. Klant: ‘Dank u’. Helpdesk: 
‘Graag gedaan, klik op de volgende 
bestanden en kopieer die naar de 
map Mĳn-Hart: Vergeef-Jezelf.exe, 
Ken-Je-Waarde.txt en Erken-Je-
Beperkingen.doc. De computer 
zal alle bestanden overschrĳven 

die problemen geven en program-
ma’s met fouten verbeteren. U 
moet ook Overdreven-Zelfkritiek.
exe. uit alle programma’s wissen 
en dan de prullenbak leegmaken 
zodat u zeker weet dat het voor-
goed verdwenen is en nooit meer 
terug kan komen’. Klant: ‘Zo, 
dat is gebeurd. Hela! Mĳn Hart 
loopt vol met nieuwe bestan-
den! Glimlach.mpg. draait nu op 
mĳn beeldscherm en geeft aan 
dat Vrede.exe, Tevredenheid en 
Dankbaarheid.exe. in mĳn Hart 
worden gestart. Is dat normaal?’ 
Helpdesk: ‘Dat gebeurt wel eens, 
ja... Voor sommige duurt het een 
tĳdje, maar op den duur wor-
den alle programma’s geladen. 
Maar, alles op zĳn tĳd. Dus liefde 
is nu geïnstalleerd en wordt uit-
gevoerd. Vanaf nu moet u het 
helemaal zelf aankunnen. Ik heb 
nog één ding voordat ik ophang’. 
Klant: ‘Ja?’ Helpdesk: ‘Liefde is een 
gratis programma, zogenaamde 
freeware, zorg ervoor dat u het 
programma geeft aan iedereen 
die u maar tegenkomt. Die geven 
het dan weer aan anderen en van 
hen krĳgt u dan weer soortge-
lĳke mooie programma’s.’ Klant: 
‘Dat zal ik doen, bedankt voor uw 
hulp. Hoe heet u trouwens?’ Help-
desk: ‘Noem me maar zoals u dat 
wenst, mensen hier geven mĳ vele 
namen, zoals de Goddelĳke Car-
dioloog. Ik sta ook bekend als de 
Grote Heelmeester en buiten de 
helpdesk om ontelbare benamin-
gen. Maar de meeste mensen noe-
men me gewoon God. Maar wees 
gerust, via Liefde kunt u me altĳd 
bereiken hoor!’ ‘Oh ja! Nog één 
laatste aanwĳzing. Men vindt dat 
een jaarlĳkse controle voldoende 
is voor een gezond Hart, maar de 
fabrikant beveelt een dagelĳkse 
onderhoudsbeurt aan, wil men 
optimaal functioneren. Anders 
gezegd, blĳf contact houden?..’. 
Klant: ‘Dank U!’ I.v.m. copyright: 
auteur: Dave.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der Lin-
de-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB 
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdienst 21 en 28 
juni:10.00 uur uitzending via 
Kerkdienstgemist vanuit de Johan-
neskerk met ds. G. Timmer.
Zieken. Er zĳn binnen de 
gemeente brs. en zrs. die te maken 
hebben met zorgen om gezond-
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GRATIS 
proberen!!

“De Bijbel is geen boekje 
voor het bloeden.”

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

Zonder kosten. Zonder verplichting.

Advertenties

Elisabeth Baron houdt zich ondermeer bezig met veranderingsprocessen: “Tijdens wandelcoaching ga ik letterlijk mee. 
Alleen al het feit dat je beweegt doet iets met je en zorgt dat je anders tegen dingen aankijkt.”

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

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2015 - 2016

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

Van  -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Wierden

Seizoen 2013 - 2014

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2014 - 2015

HervGemPutten_2014-2015.indd   1 09-09-14   12:03
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Ze zĳ n niet meer 
weg te denken. Je ziet ze onder 
leggings, korte broeken, lange 
broeken, jurken, rokken en onder 
een driedelig pak. Ik heb het 
natuurlĳ k over de witte sneaker. 
Vele merken en pasvormen, van 
alles kan en mag: als het maar wit 
is! 
En precies dat is zo makkelĳ k nog 
niet. Gaaf uit de winkel heeft de 
schoen eerst een grondige behan-
deling nodig met voedende en 
bovenal vuilafstotende spray. Zo 
is hĳ  beschermd tegen vuil. Deze 
handeling mag vervolgens elke 
zeven dagen herhaald worden. 
Verder vraagt de verzorging van 
een sneaker om verstandige keu-
zes. Stel je spierwitte sneakers 
niet onnodig bloot aan wereldse 
invloeden. Laat je smetteloos 
witte schoen liever thuis bĳ  activi-
teiten als voetballen, tuinieren en 
wandelen op onverharde wegen. 
Gun je schoen daarnaast ook zĳ n 
rust. Wanneer niet in functie ver-
dient de schoen een prikkelvrĳ e 
ruimte, kies bĳ  voorkeur voor 
een donkere omgeving, waar de 
felle stralen van de zon ze niet 
kunnen deren. 
Toch zĳ n vlekken niet geheel te 
voorkomen. Witte schoenen 
verliezen al snel wat van hun wit-
heid als zĳ  het leven aangaan. 
Het is belangrĳ k de schoen daar 
af en toe van te reinigen. Goede 
aandacht en een scherp oog hel-
pen je daarbĳ  op weg. Wat is de 
aard van het vuil dat zich op de 
witte basis heeft genesteld? Als 
het droog en hard vuil is, is het 
belangrĳ k de schoen met het vuil 
even te laten rusten en het er af 
te borstelen op het moment dat 
het vuil in zĳ n geheel ingedroogd 
is. Vetvlekken verwĳ der je met 
ander vet waaraan het graag blĳ ft 
hechten. Stof verwĳ der je met 
een sopje van soda. Met een eer-
lĳ ke behandeling kom je het verst. 
Tot slot is er nog één bedreiging 
voor de witte sneaker. Dat zĳ n 
de beschadigingen die hĳ  tĳ dens 
zĳ n leven kan opdoen. Een takje 
dat een kras achterlaat. Die keer 
dat je schampte langs de stoep-
rand. De tafelpoot die bĳ  het til-
len zo op de schoen werd gezet. 
Onvoorzien en dikke pech. Maar 
het kan wel gekleurde kras-
sen achterlaten, die indien niet 
behandeld ook nog extra vuil aan-
trekken. Hiervoor heb je meer 
nodig dan reinigingsmiddelen, 
hier komen ook liefde, aandacht 
en geduld als ingrediënten kĳ ken. 
Je hebt een vulsel nodig dat met 
aandacht en liefde opgebracht de 
scheurtjes kan helen. 
U leest het: het is een hele klus, 
die witte sneaker-trend. Ik doe 
er vrolĳ k aan mee. Ze wit hou-
den vraagt om aandacht, geduld, 
ritme, routine en toewĳ ding. Ik 
weet niet of u de parallel met 
een gelovig leven inmiddels hebt 
getrokken? Terwĳ l ik dit alles 
overdenk en me voorneem zingt 
mĳ n hoofd het refrein van psalm 
51 van het Psalmproject: was mĳ  
witter dan sneeuw…

Witter dan 
sneeuw 

In 2018 deed Elisa-
beth mee met een 

tentoonstelling in het kader van 
400 jaar Dordtse Synode, op 
uitnodiging van Stichting Kerk 
en Kunst. Voor een expositie in 
het Bĳ bels Museum later dit jaar 
zendt ze ook enkele kunstwer-
ken in. “Creativiteit heeft altĳ d 
in me gezeten, ik tekende als 
kind al graag.”

Haar veelzĳ digheid blĳ kt uit haar 
cv. Voor haar studie Kunstge-
schiedenis stu-
deerde ze af op 
moderne kunst 
met als speciale 
interesses wis-
kunde, Spaans, 
museumbeleid, 
tentoonstel-
ling en � loso� e. 
Ze werkte bĳ  
een Kunstuit-
leen, zat in de 
organisatie van 
verschillende 
jongerenevene-
menten, volgde 
een cursus 
voor kinder-
coach, de Mas-
terclass Cultu-
ral Leadership 
en creatieve 
cursussen zoals 
vilten, kera-
miek en monodruk. Voor Chris-
tian Artists gaf ze les in Intuïtief 
Boetseren met klei. 

Geopende hand
Elisabeth, van oorsprong Gere-
formeerd Vrĳ gemaakt, is aan-
gesloten bĳ  een evangelische 

gemeente. “Maar het christe-
lĳ ke hoeft niet altĳ d van mĳ n 
werk af te druipen. In een aantal 
kunstwerken zie je duidelĳ ke 
verwĳ zingen naar 
het geloof, maar 
niet altĳ d. Het is 
soms ook maar 
wat mensen wil-
len zien.” In de 
woonkamer 
staat een groot 
kunstwerk dat de geopende 
hand van God uitbeeldt en aan-
geeft dat God je vasthoudt. De 
bloemen in de hand verwĳ zen 
naar de leliën in het veld (Lukas 

12: 27-28) en 
de liefde van 
God voor 
ieder mens. 
Opvallend  
zĳ n ook twee 
handen tegen-
over elkaar 
in brons. De 
wĳ svinger van 
de ene hand 
prikt als het 
ware in de 
andere. Eli-
sabeth: “Dit 
indrukwek-
kende beeld 
zag ik in een 
magazine van 

Open Doors. 
In gebaren-
taal wordt het 
gebruikt om de 
naam van Jezus 

aan te geven. De prikkende vin-
ger wĳ st naar de plek waar de 
spĳ ker Jezus’ hand doorboor-
de. Ik heb het gemaakt in een  
beperkte oplage van tien stuks. 
Ik bedenk liever iets nieuws, 
dan dat ik serieproductie maak.” 
Haar eigen lichaam dient trou-

wens ook als kunstwerk. Een 
tatoeage met onder meer het 
Ichtusteken en een hart als 
teken van Gods liefde siert haar 
linker bovenarm.

Blindtekenen
Aan  organisaties die in een ver-
anderingsproces zitten geeft ze 

samen met een 
collega creatieve 
trainingen onder 
de noemer De 
Hemelbestor-
mers. “Het is 
belangrĳ k om 
anders naar pro-

blemen te leren kĳ ken, zodat 
je ze op een creatieve manier 
kunt oplossen. Soms geven we 
deelnemers vreemde opdrach-
ten. We hebben ze weleens 
gedroogde sprinkhanen laten 
eten… Een regelmatig terugke-
rend element is blindtekenen. Je 
ziet niet wat je tekent, maar het 
verrassende is dat deelnemers 
de opdracht toch volbrengen 
en er een duidelĳ k herkenbare 
vorm ontstaat.” Waarmee Elisa-
beth maar wil benadrukken dat 
er veel meer creatieve kracht in 
mensen schuilt dan ze zelf den-
ken. “Eén man zei, zoals je van 
mannen zo vaak hoort, dat hĳ  
‘niks had met creativiteit’. Maar 
na a¢ oop erkende hĳ  toch dat 
hĳ  ¢ exibeler was gaan denken. 
Het zĳ n leuke trainingen, maar 
wĳ  vinden vooral ook belangrĳ k 
dat de opgedane ervaringen hun 
uitwerking hebben in hun werk-
omgeving.”

Heftig
Elisabeth (1967) werd geboren 
in Hoogeveen en is moeder van 
vier kinderen, die deels het huis 
uit zĳ n. Ze heeft een moeilĳ ke 
periode achter de rug. Op eer-
ste kerstdag 2018 brak ze haar 
linkerbovenarm. “En dat terwĳ l 
ik links ben… De revalidatie en 
fysiotherapie kostten veel tĳ d. 

Toen ik net was hersteld, kreeg 
mĳ n man twee hersenbloedin-
gen. Ik dacht dat hĳ  het niet zou 
overleven, het was heel heftig. 
Maar nu  is hĳ  er weer zo goed 
als bovenop.”

Coach
Onlangs richtte ze EB Artwork 
& Coaching op voor creatieve 
workshops, coaching en stil-
teretraites. Over de coachin. 
“Ik ben geen therapeut die in 
de menselĳ ke ziel graaft, maar 
loop als coach met mensen mee,  
bied een luisterend oor als ze 
ergens mee zitten en geef tips 
zodat ze weer verder kunnen. 
Tĳ dens wandelcoaching ga ik 
letterlĳ k mee. Alleen al het feit 
dat je beweegt doet iets met je 
en zorgt dat je anders tegen din-
gen aankĳ kt. Voordat we begin-
nen, vraag ik  deelnemers  hun 
probleem los te laten en geef ik 
opdrachten mee voor onder-
weg. Kĳ k eens hoe mooi die 
plant er uitziet, luister eens naar 
de stilte… We zoomen steeds 
meer in op details. Na a¢ oop 
bespreken we wat opviel en wat 
dat teweeg heeft gebracht.”  

Stilteretraites
Samen met collega Marjanne 
Stoopendaal verzorgt Elisabeth 
in het weekeinde stilteretrai-
tes op Klooster Nieuw Sion bĳ  
Diepenveen. “De motivatie om 
mee te doen is voor de meeste 
deelnemers rust en tĳ d nemen 
voor zichzelf. Stilte is voor veel 
mensen lastig. De gezamenlĳ ke 
maaltĳ d is zo’n stiltemoment. 
Als je niet constant praat is het 
voordeel dat je beter proeft 
wat je eet. Voor aanvang van 
de retraite noemen deelnemers 
alleen hun voornaam maar niets 
over hun levensloop, beroep 
of gezin, wat men erg op prĳ s 
stelt. Het gaat er hier niet om 

Elisabeth Baron is kunstenares, verzorgt creatieve workshops en stilte-
retraites. Ze is christen, maar dat hoeft er niet af te druipen, vindt ze. Ze 
wil mensen graag laten ontdekken hoeveel kracht er ligt in creativiteit.

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

JE MERKT TIJDENS DE RETRAITES 
DUIDELIJK DAT GOD AAN HET 

WERK IS. HIJ RAAKT MENSEN AAN. 
SOMS KOMEN ER EMOTIES LOS, 

BIJVOORBEELD NA HET ZINGEN VAN 
EEN LIED

Elisabeth 
wandelt 
met je mee

Elisabeth Baron houdt zich ondermeer bezig met veranderingsprocessen: “Tijdens wandelcoaching ga ik letterlijk mee. 
Alleen al het feit dat je beweegt doet iets met je en zorgt dat je anders tegen dingen aankijkt.”

In gebarentaal wordt dit beeld gebruikt om 
de naam van Jezus aan te geven. De prik-
kende vinger wijst naar de plek waar de 
spijker Jezus’ hand doorboorde.

Lees verder op pagina 7

Creatieve workshops en stilteretraites

interview

DOOR DS. JACOLINE 

BATENBURG, 

HOOGEVEEN

Lees verder op pagina 7



6 zondag 21 juni 2020

Zaterdag 20 juni
EO | NPO2 | 18.15
Nederland Zingt
Jarenlang toerden The Continen-
tals door Europa. Hun geweldige 
muziek trok volle zalen. Nu vullen 
zij  met hun feestelij ke gezang de 
Nieuwe Kerk van Groningen.

Zondag 21 juni
EO | NPO2 | 9.20
Kerkdienst
De komende weken zendt de EO 
iedere zondagmorgen om 9.20 
uur een TV-kerkdienst uit vanuit 
de kapel van het dienstencentrum 
van de Protestantse Kerk Neder-
land.

Zondag 21 juni
EO | NPO2 | 14.00
Van Atlas naar Arabië
Kefah Allush bezoekt de Kham-
seh-stam in Iran. Lange tij d 
moesten deze nomaden zich 
voegen naar de islamitische 
machthebbers. Veel jonge stam-
leden verkiezen het comforta-
bele stadsleven boven het zware 
nomadenbestaan.

Maandag 22 juni
KRO-NCRV | NPO2 | 20.00
Missie NS
De trein. We wachten er op. We 
reizen ermee. We klagen erover. 
Omdat de trein te laat is, te vol, 
te duur. Met een miljoen reizigers 
per dag kent iedere Nederlander 
de NS. En we hebben er allemaal 
een mening over.

Dinsdag 23 juni
EO | NPO2 | 20.45
Jezus van Nazareth verovert 
de wereld
Kefah Allush reist verder in de 
voetsporen van Petrus, die in 
Rome arriveert in een tij d van 
vervolgingen. De christenen heb-
ben het zwaar onder keizer Nero.

Woensdag 24 juni
NTR | NPO2 | 20.30
Na de bevrĳ ding
Zomer 1945. In Nederland heeft 
de communistische partij  5 jaar 
lang een belangrij ke rol in het 
verzet gespeeld. In sommige wij -
ken in Amsterdam wordt bij na 
huis-aan-huis CPN gestemd. Maar 
daarna wordt het alleen maar 
minder.

Donderdag 25 juni
AVROTROS | NPO1 | 20.30
DNA Onbekend
Cock is opgegroeid in een groot 
arbeidersgezin. Met haar moeder 
heeft ze altij d een goede band 
gehad, maar met haar vader had 
ze eigenlij k niets. Toen Cock 
16 jaar was heeft ze wel eens 
gevraagd aan haar moeder of ze 
wel een kind was van de man 
waar ze bij  opgroeide. Een DNA-
test moet het bewij s leveren.

Vrĳ dag 26 juni
Max | NPO1 | 20.30
Bed & Breakfast
Overnachten in Limburg en 
Noord-Brabant. De B&B-hou-
ders overnachten in Limburg in 
een Bed & Breakfast met the-
makamers vol tierelantij ntjes en 
snuisterij en. Sprookjes komen tot 
leven in een villa in Noord-Bra-
bant, waar de gasten kennismaken 

Tegenwoordig val ik 
onder de categorie 

mensen-van-kleur. Als kind heette 
ik een halfbloed. Nee, niet Moluks; 
Molukkers waren volbloeden. 
Maar onderweg, ergens in de jaren 
zeventig, werd ik ‘gemengdbloedig’ 
of ‘van Indische afkomst’ of ‘dub-
belbloed’. Anderen - zoals de gast-
arbeiders - waren Turks, Spaans of 
Marokkaans. Toen zij  op het toneel 
verschenen, kon men ons niet 
meer uit elkaar houden, we hadden 
allemaal bruin haar, bruine ogen, 
een getinte huid. 
“Ben jij  een Jodinnetje?” vroeg men 
mij  weleens. “Of Turks?”
Inmiddels lopen de straten over van 
de kleurtjes. En als ik over honderd 
jaar mij n haar niet meer verf, zal ik 
helemaal niet meer te herkennen 
zij n als halfbloed.

Halfbloed, ja. Wat is er eigenlij k 
mis met die term? Ik vond het wel 
schattig klinken: de halfbloedjes van 
Wieringa. We waren de eersten 
in ons kleine stadje. Dat gaf een 
zekere status. En ja, mij n moeder 
was echt die ene zwarte. Nog altij d 
komisch vind ik de manier waarop 
de inwoners mij n ouders destij ds 

verwelkomden toen zij  als kersvers 
getrouwd echtpaar terugkeerden 
uit de Oost. Ze dromden samen 
voor de deur, klopten op het raam 
en riepen: 
“Gait, loat oons den zwartn eens 
zeen.” Oftewel “Gerrit, laat ons die 
zwarte eens zien.” 
Mensen van nu zouden ervan rillen, 
maar voor ons was het een grap-
pige anekdote. 

Mij n vader was een verteller pur 
sang. Met verve debiteerde hij  ver-
halen over die eerste tij d met onze 
Indische moeder. En trouwens 
ook over zij n eigen jeugd in onze 
über-christelij ke geboorteplaats. Bij  
ontstentenis van een tv in de jaren 
zestig was de zaterdagavond daar 
uiterst geschikt voor. Papa, vertel 
nog eens over vroeger, bedelden 
wij . Vervolgens luisterden wij  met 
rode oortjes, een schoteltje pinda’s 
onder handbereik. Soms waren er 
zelfs gehaktballetjes. Ach, die dagen 
van weleer…

Geen mens zal zichzelf racistisch 
noemen. Toen niet en nu niet. 
Maar wat vinden wij  dan hiervan? Ik 
put uit eigen herinnering. 
“Wil”, zei mij n moeder op een dag 
toen ik nog een tiener was. We 
zaten aan tafel. Zij  schilde aardap-
pels, ik dronk thee. 
“Trouw nooit met een zwarte 
man.”
De thee klotste over de rand van 
mij n beker. 
“Huh?” 
“Dan verlaag je jezelf.” 
Mij n verbazing kende geen grenzen.
“Dus papa heeft zich verlaagd door 
met jou te trouwen”, constateerde 
ik. Omstandig legde ze mij  uit hoe 
de kleuren-hiërarchie werkte in 
het oude Indië. Hoe blanker, hoe 
beter. Hoe zwarter, hoe minder je 
meetelde. 
Ik wilde dat niet begrij pen. 

Verschil in kleur en daar een bete-
kenis aan geven? Hoe haalden die 
mensen uit mij n voorgeslacht, 
zowel de zwarte als de witte, het 
in hun botte hoofden? Hoe durfden 
ze? Onze veelkleurige God heeft 
het complete kleurenpalet ontwor-
pen. Dát is wat telt. Hij  bezag het 
werk van Zij n handen en Hij  zag 
dat het goed was.
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Halfbloed
gezi(e)n 

RTV-tips

DOOR WILLEMKE 

WIERINGA, WIERDEN

Wachten op de dood
In het blad Onderweg schetst Roel 
Venderbos, geestelĳ k verzorger in 
een verpleegtehuis, enkele portret-
ten van bewoners. Met veel gevoel 
geschreven. Een ervan gaat over Jan.

Jan was intussen bij na 100 jaar 
oud. Veel had hij  meegemaakt. 
Hij  was een van de pioniers in 
de Noordoostpolder. Zij n vrouw 
met wie hij  een innige relatie had 

gehad, was er niet meer. Zij n 
dochter had hij  intussen ook 
verloren. Hij  vond het wel mooi 
geweest. Elke avond bad hij  of 
hij  bij  de HERE mocht komen. 
“En als u dan de volgende mor-
gen toch weer wakker wordt?” 
vroeg ik hem. “Ach”, zei hij , “dan 
mocht het om de een of andere 
reden nog niet. Kennelij k is de 
HERE het niet met me eens en 
moet ik nog even wachten. Dan 
sta ik de volgende morgen weer 
op, eet m’n ontbij t en lees de 
Bij bel en de krant.”

Zij n leven lang was hij  organist 
geweest. De gemeente in haar 
zang begeleiden was zij n lust en 
zij n leven. In het verpleeghuis 
begeleidde hij  nog elke week 
het zingen van een groep men-
sen. Op een bepaald moment 
vroeg hij  me of hij  iets mocht 
zeggen. Natuurlij k mocht hij  
dat. Hij  stond op, vertelde dat 
hij  oud was en dat het zij n ver-
langen was om van het toneel 
te verdwij nen. “Alles heeft zij n 
tij d”, staat er in de Bij bel, “en 
mij n tij d is zo langzamerhand 
wel geweest. Mij n gehoor wordt 
minder en mij n vingers willen 
niet meer. Daarom heb ik beslo-
ten te stoppen met spelen. lk 
wacht nu tot de HERE mij  komt 
halen.” Het was indrukwekkend 
stil. Indrukwekkend vanwege 
de nuchterheid waarmee hij  de 
woorden sprak. Niet verdrietig 
of ontroerd, maar broodnuchter. 
Ook zij n leven was eindig. 
Toch moest hij  nog wachten tot 
het zover was. Intussen bleef hij  
vriendelij k en dankbaar. Voor 
zij n medebewoners in het ver-
pleeghuis, voor de mensen die 
hem hielpen en verzorgden en 
voor zij n kinderen en kleinkin-

deren. Heerlij k om zo iemand 
in het verpleeghuis te hebben! 
Die dankbaarheid bleef hij  tot 
het eind toe uitstralen en uit-
spelen. Hij  leek dan wel geen 
taak meer te hebben, maar een 
van zij n kleindochters bracht 
een keyboard mee. Weer ging 
hij  spelen. Op zij n eigen kamer 
maakte hij  muziek. Op de gang 
werd stiekem geluisterd en 
meegezongen. Tot de dag van 
zij n overlij den. Hij  droeg vrucht 
tot op hoge leeftij d... 

Mooi zingen
Jazz-zanger Gregory Porter wordt 
uitgebreid geïnterviewd in het week-
endmagazine van de Volkskrant.

Wat op mij  als kleine jongen 
het meest indruk maakte, is 
de muziek die ik bij  ons in de 
Church Of God In Christ in 
Bakersfi eld hoorde. De voor-
gangers konden zo geweldig 
zingen. Maar het gekke is dat ze 
toch anoniem bleven, de pastors 
zij n buiten hun parochie nooit 
bekend geworden. Natuurlij k 
hebben we het allemaal nog 
altij d over de gospelmuziek van 
Sam Cooke met de Soul Stir-
rers. Touch The Hem Of His 
Garment is ook prachtig. Maar 
er wordt in veel kerken iedere 
zondag mooi gezongen.

Gebeier
In de Veluwse Kerkbode staat de 
rubriek ‘Uit lang vervlogen jaren’, 
waarin teruggebladerd wordt in de 
oude jaargangen. In de kerkbode 
van 8 mei 1954 werd er uitvoerig 
geschreven over het klokluiden in 
Heerde. Een fragment daaruit.

In Heerde werd tot dusver 
alleen geluid een kwartier voor 
de aanvang van de dienst. Wij  
die rond de Kerk wonen wach-
ten meestal dat luiden af om 
dán eerst naar de Kerk te gaan. 
Zij  die verder afwonen moeten 
dan reeds op weg zij n anders 
komen ze te laat. Voor hen is 
deze nodiging van weinig bete-
kenis. In verband hiermee en 
ook om meerdere redenen is 
het m.i. goed om vanaf zondag 
9 mei a.s. de klok te luiden ook 
een uur voor de dienst (van 
8.30 tot 8.40 uur). Dan heeft de 
nodiging zin en men kan zich tij -
dig gereed maken. ‘t Maakt veel 
uit hoe men naar de kerk gaat. 
Zo zou inluiden van de zondag 
op zaterdagavond, gelij k op de 
meeste plaatsen geschiedt, ook 
hier betekenisvol zij n. Dit laatste 
moge later geschieden. Nu dus 
eerst het luiden een uur voor 
de dienst. Hiertoe is besloten. 
Wij  zij n daar dankbaar voor. Het 
luiden een kwartier voor de aan-
vang van de dienst blij ft ook nog. 

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelĳ kse

voorvallen in haar familie met vĳ f kinderen en 

veertien kleinkinderen. 

-
-

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

Lees verder op pagina 7
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met de bĳ zondere muizen die ook 
in de B & B verblĳ ven.

Zaterdag 27 juni
EO | NPO2 | 18.15
Nederland Zingt
Een veelzĳ dig en feestelĳ k familie-
programma vanuit de Fonteinkerk 
in Nĳ kerk. Marcel Zimmer is een 
van de enthousiaste muzikanten 
die het zingen begeleiden. Een 
prachtig verlichte kerk maakt het 
feest compleet.

Zondag 28 juni
EO | NPO2 | 9.20
Kerkdienst
Ook deze week zendt de EO een 
TV-kerkdienst uit vanuit de kapel 
van het dienstencentrum van de 
Protestantse Kerk Nederland.

Zondag 28 juni
EO | NPO2 | 14.00
Van atlas naar Arabië
Lange tĳ d leefden de bergstam-
men in het uiterste zuiden van 
Arabië in grote afzondering. 
Kefah Allush bezoekt hier de 
Flower Men. Zo worden deze 
mensen door de buitenwereld 
genoemd, omdat ze een krans van 
bloemetjes in hun haar dragen.

Maandag 29 juni
KRO-NCRV | NPO2 | 22.15
Detectives
Brigadier Lisa Armstrong is ver-
bindingso¾  cier bĳ  de politie van 
Morecambe Bay. Wanneer twee-
lingbroer en -zus Dylan Meredith 
spoorloos verdwĳ nen, moet Lisa 
met een onervaren collega de 
zaak onderzoeken.

Dinsdag 30 juni
EO | NPO2 | 20.45
Jezus van Nazareth verovert 
de wereld
Kefah reist af naar Armenië, een 
klein bergachtig land in de Kau-
kasus. In 301 na Christus besloot 
de Armeense koning het christen-
dom als staatsgodsdienst aan te 
nemen, lang voordat Europese 
landen dat deden. Daarmee werd 
Armenië de eerste christelĳ ke 
natie ter wereld.

Woensdag 1 juli
NTR | NPO2 | 20.15
Na de bevrĳ ding
Ver van huis. Hoe werd de kolo-
niale oorlog tegen Indonesië, van 
1946 tot en met 1949, beleefd 
door gewone Nederlanders? 
Deze a¢ evering gaat over de ein-
deloze stroom brieven die heen 
en weer werden geschreven, 
brieven tussen familieleden en 
uit elkaar gerukte geliefden. Ook 
komt een dienstplichtige aan het 
woord die weigerde te gaan.

Donderdag 2 juli
AVROTROS | NPO1 | 21.30
André Rieu in het hart van 
Wenen
Een concert van André Rieu op 
het plein voor de keizerlĳ ke Hof-
burg in het hartje van Wenen. 
Prachtige composities van de 
beroemdste Weense componis-
ten en wereldberoemde walsen 
en melodieën zĳ n te beluisteren.

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

heid, met eenzaamheid, verdriet 
en ouderdom. We wensen hen 
samen met allen die om hen heen 
staan bĳ  alles wat er gaande is veel 
sterkte en Gods oneindige grote 
liefde toe.
Maar ook, en dat mogen we ook 
niet vergeten, denken we aan hen 
die stil mochten staan bĳ  dagen 
van vreugde en blĳ dschap omdat 
er een hoogtĳ dag te vieren was, 
of die een geboortebericht kre-
gen uit de naaste omgeving, een 
verjaardag mochten vieren of het 
mogen meemaken van andere 
mooie en dankbare belevenissen.
We wensen iedereen daarmee van 
harte geluk en hopen dat er meer-
dere mooie dagen en jaren mogen 
komen.
Zo mogen we weten en vertrou-
wen dat God er is in voor en 
tegenspoed.
Examens. Voor de jongeren die 
voor het middelbaar onderwĳ s 
examen moesten doen is dit laat-
ste schooljaar wel heel anders 
verlopen dan ze gedacht hadden. 
Geen o¾  ciële eindexamens maar 
ook geen gala en afscheidsfeestje, 
alles vanwege de corona uitbraak. 
Toch zĳ n er ook lichtpuntjes want 
de jongeren die examen moesten 
doen mogen toch hun diploma in 
ontvangst nemen. Niet dat het 
nu allemaal zomaar voor elkaar 
was, er moesten natuurlĳ k wel 
voldoende punten gescoord wor-

den om het felbegeerde papiertje 
dat belangrĳ k is voor een even-
tuele vervolgopleiding te kunnen 
bemachtigen. We feliciteren jullie 
van harte met dit behaalde succes 
en wensen jullie voor de toekomst 
veel leerplezier toe of voor dege-
nen die aan het werk gaan veel 
werkplezier. We denken natuurlĳ k 
ook aan hen voor wie het dit jaar 
niet is gelukt om te slagen of die 
nog een 2e kans krĳ gen om alsnog 
het diploma in ontvangst te mogen 
nemen. Ook jullie wensen we 
sterkte voor de komende tĳ d. We 
wensen iedereen, geslaagd of niet, 
of overgegaan naar een hogere 
klas of zittenblĳ vers Gods hulp toe 
en zĳ n zegen voor de toekomst.
De kinderen die hun basis-
schooljaren in gaan ruilen voor 
het voortgezet onderwĳ s willen 
we een hart onder de riem ste-
ken. Van de veilige eigen school 
in het dorp nu naar een veel gro-
tere school te moeten gaan is 
best spannend. Er verandert dan 
veel. Je vrienden en vriendinnen 
gaan misschien niet naar dezelfde 
school en ook ben je meestal lan-
ger van huis. Maar het gaat vast 
wennen want op de nieuwe school 
zĳ n meer kinderen die nieuw zĳ n, 
die net als jĳ  moeten wennen aan 
al het nieuwe en die ook kennis 
willen maken met jou als nieuwko-
mer. Maar er is nog een belangrĳ k 
punt dat misschien verandert op 
de nieuwe school. Jullie geloof in 
God dat jullie van huis uit meekre-

gen en op de basisschool veel over 
hebben gehoord en gesproken is 
in de grote wereld misschien niet 
altĳ d meer zoals jullie gewend zĳ n. 
Daarom: Ga maar met de God die 
jullie hebben leren kennen, want 

Hĳ  gaat graag met jullie mee de 
nieuwe tĳ d in. We wensen jullie 
heel veel mooie en leerzame jaren 
toe.
Hartelĳ ke groeten en goede en 
gezegende weken toegewenst.

berichten uit de gemeente

Vervolg van pagina 4

wat je doet, maar wie je bent. 
Een stilteretraite in een veilige 
omgeving is helend voor de ziel. 
Het gaat er niet om, mensen te 
bekeren. Bekering is mooi, maar 
geen doel.” 

Anselm Grün
Tĳ dens de retraite staat een 
bepaald (Bĳ bels) thema centraal 
en worden opdrachten gegeven, 
zoals een wandeling door de ber-
ceau (bomenhaag) terwĳ l lectio 
divina (meditatieve manier van 
Bĳ bellezen die in de kloosters is 
ontwikkeld, red.) wordt beoe-
fend, waarbĳ  Bĳ belteksten wor-
den gelezen en overdacht. Hierbĳ  
wordt voortgeborduurd op de 
kloostertraditie en ingehaakt op 
de uitgangspunten van de Duitse 
benedictĳ nenpater en schrĳ ver 

van spirituele boeken en medita-
tieve trainingen Anselm Grün. 
Creatieve opdrachten zĳ n bĳ -
voorbeeld schrĳ ven, linosnedes 
maken of schilderen. “Dat laatste 
is het makkelĳ kst uit te voeren. 
Van deelnemers wordt gevraagd 
weer te geven wat bĳ voor-
beeld een bepaalde Bĳ beltekst 
met hen doet. Het werk is vrĳ ; 
ook als je christen bent, hoef je 
niet altĳ d iets te schilderen met 
een kruis erop. Het mag ook 
een mooi landschap zĳ n of iets 
anders. Soms weten de deelne-
mers niet wat ze met kwast en 
verf aan moeten. Ze zitten naar 
het doek te staren zonder dat 
er iets gebeurt. Maar als ze een 
tĳ dje bezig zĳ n, merken ze dat 
hun creativiteit loskomt en dat ze 
meer kunnen dan ze denken. Het 
werk wordt niet ‘beoordeeld’, wel 
wordt gevraagd het uit te leggen. 

Dit levert altĳ d waardevolle ver-
halen op.” 

Emoties
Vaste onderdelen zĳ n verder: de 
spreker die het thema uitdiept, 
eigen vieringen in de kloosterkerk 
en het bĳ wonen van de getĳ den-
gebeden van het jongerenklooster. 
“We bidden wel voor het eten en 

lezen uit de Bĳ bel maar je hoeft 
niet gelovig te zĳ n om mee te 
kunnen doen. Je merkt tĳ dens de 
retraites duidelĳ k dat God aan 
het werk is. Hĳ  raakt mensen aan. 
Soms komen er emoties los, bĳ -
voorbeeld na het zingen van een 
lied en barst iemand in tranen uit: 
“Dat lied of die Bĳ beltekst….Het 
móest gewoon voor mĳ  zĳ n!”

gebed van de week

Heer, blĳ f bĳ  ons, 
want het is avond
en de nacht zal komen.

Blĳ f bĳ  ons en bĳ  uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.

Blĳ f bĳ  ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.

Blĳ f bĳ  ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twĳ fel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blĳ f bĳ  ons
in leven en in sterven,
in tĳ d en eeuwigheid. 

Amen.

Maarten Luther (1483 - 1546)

Avondgebed

PROTESTANTSE KERK
Beroepen:
te Kampen (wĳ kgemeente Open 
Hof), ds. L. Boot te Zeewolde, die 
dit beroep heeft aangenomen
te Lekkerkerk, ds. R. Maas te 
Rhoon (geref.)
te Amsterdam-Watergraafs-
meer (pionierend gemeentepredi-
kant), ds. G.T. Molenaar te Heuke-
lum (herv.) en Vuren (geref.)
te Amsterdam-Watergraafs-
meer (pionierend predikant), 
prop. H.N. Visser te Sommelsdĳ k
te Kockengen (herv.), ds. D. 
Breure te Waarder (herv.)
te Amstelveen-Buitenvel-
dert (herv. wĳ kgemeente Eben-
Haëzer), ds. J.B. ten Hove te Vee-
nendaal (herv. wĳ k 3 en 6)
te Rheden, ds. J.W. Overvliet te 
Nĳ kerk, die dit beroep heeft aan-
genomen
te Rĳ nsburg (wĳ k Westerhaghe 
en De Hoek), ds. A.B. Vroomans 
te Delft (herv., wĳ k Binnenstad-
Vrĳ enban), die dit beroep heeft 
aangenomen
te Amerongen-Overberg 
(herv. wĳ kgemeente Overberg, 

Efrathakerk), ds. A.L. de Kwaads-
teniet te ’s-Gravenzande (herv.)
te Ede (herv., Nieuwe Kerk), ds. 
P.A. Verbaan te Ermelo (herv.).

Bedankt
voor Bodegraven (herv. wĳ k 1), 
ds. T.C. Verhoef te Nĳ kerk (De 
Fontein)

GEREF. KERKEN (VRĲ G.)
Aangenomen
naar Ĳ muiden (samenwerkings-
gemeente CGK/GKV), ds. S. de 
Bruine te Balkbrug

HERSTELD HERV. KERK
Beroepbaar
kandidaat A.J. Speksnĳ der te 
Ouderkerk aan den Ĳ ssel
kandidaat L.G. de Deugd te Stel-
lendam
Preekbevoegdheid
student M.S. Roos te ’t Harde

GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Grand Rapids-Covell Ave-
nue (Michigan, VS), ds. M.T. Al-
Chalabi te Brakel

komen en gaan

Vervolg van pagina 5
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Colofon

Als je baby niet perfect is

DOOR CORIEN KOERS, WIERDEN

Wauw, wat een wonder! 
Opnieuw mogen we een kindje 
krĳ gen! Onze harten zĳ n vol 
dank, opwinding en blĳ dschap. 
God is goed! 

Na een tĳ dje komt de eerste con-
trole in zicht. Dat is altĳ d leuk, 
maar ook best spannend. Er zĳ n 
zoveel verhalen van mensen om 
me heen. Verhalen van miskra-
men of zelfs helemaal niet zwan-
ger worden. Verdriet. Zoveel 
vragen waar nog geen antwoord 
op is…

Zo goed ik kan, probeer ik de 
blĳ dschap toe te laten in mĳ n 
hart en me niet teveel zorgen te 
maken. In een wereld vol ken-
nis, planning en techniek, kan de 
natuur onvoorspelbaar, grillig zĳ n. 
Het natuurlĳ ke proces van zwan-
ger worden is zo bĳ zonder. Ver-
rassend, geweldig, maar soms ook 
pĳ nlĳ k kwetsbaar.

Het gaat allemaal top, totdat 
blĳ kt dat dat niet helemaal waar 
is.
De 20-weken echo is bĳ na klaar. 
We moeten nog even opnieuw 
naar het gezichtje van de baby 
kĳ ken, want hĳ  hield steeds zĳ n 
handjes ervoor. Er valt een stilte. 
Een klein gebaar van de echo-
scopiste zegt mĳ  genoeg. Haar 
wĳ svinger tikt aan haar bovenlip 
en haar ogen kĳ ken me doordrin-
gend aan. Och nee, schisis. Een 
hazenlipje. We zĳ n verbaasd en 
schrikken. Er is dus echt iets niet 
goed.
Verder is de baby gezond. Daar 
zĳ n we natuurlĳ k blĳ  mee, maar 
toch wordt dat nu overschaduwd 
door het nieuws. We horen dat de 
afwĳ king kan meevallen maar ook 
ernstig kan zĳ n, dat is afwachten 
tot de geboorte van de baby.
We zoeken onze weg en stel-
len onze verwachtingen bĳ . Een 

Luchtfoto met drone. Spectaculair overzicht van 
Sumba omgeven door de Indische Oceaan

Indonesische vertaling van boek Wielenga*

De oogst van 100 jaar 
zending op Sumba

DOOR BURRET OLDE, ZAANDAM

In 1881 zette de eerste Neder-
landse zendeling voet op Sumba. 
De eerste 25 jaar 
leverde weinig 
resultaat op. In 
1893 bedroeg het 
aantal christenen 
303. Nu, in 2020, 
bedraagt het aantal christenen 
rond de 500.000 op een totaal 
van 650.000 inwoners op het hele 
eiland. Indonesië is overwegend 
islamitisch. Wat is er in die ruim 
100 jaar gebeurd? De roeping en 

dienstbaarheid van de zendelingen 
is reden om God te danken. Maar 
we mogen ook dankbaar zĳ n voor 
de Sumbanese leiders en predikan-

ten, die veel werk 
hebben verricht 
aan de zĳ de van 
de Nederlandse 
zendelingen, zoals 
in de beginperiode: 

Enos Wadu en Timoteus Tunggu 
Bili, ds. Hapu Mbaĳ  en ds. M. Malo.

Voorgeschiedenis
In 1877 ontstond onder de Savu-
nezen, die zich aan de oostelĳ ke 

rand van het eiland Sumba hadden 
gevestigd, een kleine christelĳ ke 
gemeente. In 1881 kwam J.J. van 
Alphen als eerste zendeling op 
Sumba. In 1890 volgde ds. W. Pos 
en kort daarna ds. C. de Bruyn. De 
Sumbanese radja’s, de koningen van 
de oorspronkelĳ ke stammen, duld-
den de zendelingen, maar ook niet 
meer dan dat. 
Sinds de komst van Nederlands-
Indische overheid op Sumba rond 
1750 waren de verhoudingen op 
het eiland nauwelĳ ks veranderd. 
Het Nederlands-Indische Gou-
vernement wenste zich van 1750 
tot 1872 nl. niet te mengen in de 
onderlinge verhoudingen, zolang 
er maar paarden- en houthandel 
gedreven kon 
worden en zolang 
de langs varende 
schepen met rust 
gelaten werden. 
Wat er op het 
eiland zelf gebeur-
de, maakte niet uit. De regionale 
radja’s heersten in hun koninkrĳ k-
jes. Regelmatig vond een stammen-
oorlog plaats, die gepaard ging met 
diefstal van vee en slaven. Zo werd 
aan Nederlandse zĳ de opgetekend. 
Deze situatie zinde resident I. 
Esser in 1872 echter niet. Omdat 
hĳ  nog steeds geen extra man-

schappen mocht stationeren, 
vroeg hĳ  de Gereformeerde Zen-
dingsvereniging om een zendeling 
te sturen. De zending moest het 
evangelie brengen, waardoor de 
onrust wellicht ook zou afnemen. 
Vandaar dat Van Alphen als eerste 
zendeling in 1881 op Sumba kwam. 
Hĳ  vestigde zich aan de oostkant, 
te Melolo en richtte zich op de 
Savunezen, die daar waren komen 
wonen. Vanaf 1901 liet het Neder-
landse gezag zich wel meer gelden 
op het eiland.

Wielenga op Sumba
In 1904 werd Douwe Wielenga 
als zendingspredikant bevestigd 
en uitgezonden door de kerk van 

Hoogeveen naar 
Sumba. Met name 
de Gereformeerde 
kerken in Drente, 
Overĳ ssel, Gro-
ningen en in Duits-
land Ost-Friesland 

en Bentheim droegen de zending 
op Sumba. In het gelĳ knamige boek 
staat op pagina 140: ‘Juli 1904 aan-
gekomen werd bericht ontvangen 
zo spoedig mogelĳ k naar Melolo 
door te reizen, want ds. Pos en zĳ n 
vrouw waren ernstig ziek. Reeds 
na 14 dagen na hun aankomst werd 

Wat is de oogst van 100 jaar zending op het eiland Sumba in Indonesië? 
We gaan terug in de voetsporen van D.K. Wielenga, die in 1904 naar 
dit afgelegen kleine eiland ging. Het evangelie vond zijn weg te midden 
van strijd en animistisch geloof. Zending betekende toen al: verspreiding 
van het evangelie, medische zorg, onderwijs en landbouwontwikkeling. 
Woord en daad samen. Na ruim 100 jaar bezocht een groep (klein)kinde-
ren van zendelingen de groeiende kerk van Sumba. De eerste vertaling van 
‘De zending op Soemba’ van Wielenga werd aangeboden aan de nationale 
kerkvergadering van Indonesië. Zendingsverhalen kwamen tot leven. 

In 1904 werd Douwe Wielenga als zendingspredikant uitgezonden 
door de kerk van Hoogeveen naar Sumba. Op de foto Wielenga met 

een Sumbanese man. 

kaart van Sumba

REGELMATIG VOND EEN 
STAMMENOORLOG PLAATS OP SUMBA, 
DIE GEPAARD GING MET DIEFSTAL VAN 

VEE EN SLAVEN.

MET NAME DE GEREFORMEERDE 
KERKEN IN DRENTE, OVERIJSSEL, 

GRONINGEN EN IN DUITSLAND OST-
FRIESLAND EN BENTHEIM DROEGEN 

DE ZENDING OP SUMBA.

mevrouw Pos begraven 
op het kerkhof te Melolo, waar 
ook reeds mevrouw Van Alphen 

Meer weten?
Op internet is de promotie-
� lm van de vertaling van het 
boek van Wielenga te zien via 
de zoekterm ‘promo transla-
tion book Wielenga’. Het aan-
bieden van het eerste deel van 
het vertaalde boek op de nati-
onale kerkvergadering in nov. 
2019 via de zoekterm ‘presen-
tatie boek Wielenga Sidang 
Raya’. Op www.sumba-neder-
land.nl en www.kerkinactie.nl 
is ook informatie te zien.
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GZ ondersteunen?
Fĳ n dat u het Gezamenlĳ k Zon-
dagsblad leest! U kunt het blĳ ven 
verschĳ nen van ons blad steunen  
met een gift. Alle kleine (en 
grote) beetjes helpen.

Scan deze code met de QR-scan-
ner op uw telefoon en doneer. Of 
maak een gift over via reknr. 
NL 62 ABNA 0437 8422 15 
tnv Topic Creatieve Communica-
tie ovv Gezamenlĳ k Zondagsblad.

Of ga naar 
www.gezamelĳ kzondagsblad.nl/
gift

Het Gezamenlĳ k Zondagsblad voor de 
Protestantse gemeenten in Drenthe, Overĳ ssel en 
Flevoland is een uitgave van Topic Creatieve Com-
municatie in Wierden, tel. 0546  577475, info@
topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlĳ k Zondagsblad informeert over 
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving 
en houdt rekening met de verscheidenheid 
binnen de kerken en de lezerskring. Het GZ ver-
schĳ nt 1 keer per 2 weken. In de tussenliggende 
weken verschĳ nt de e-mail nieuwsbrief GZ-Post. 
Zie ook: www.gezamenlĳ kzondagsblad.nl

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

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

Eindredactie Willemke Wieringa

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

Medewerkers ds. Jacoline Batenburg, ds. Pieter 
Boomsma, drs. Bertine ten Brinke, ds. Lily Burg-
graa  ́, ds. Foekje Dĳ k, ds. Evert van der Veen, ds. 
Catherinus Elsinga, Jan Groenewegen, ds. Gerhard 
Heeringa, ds. Egbert Jans, Gerrit Kraa, ds. Johan 
Menkveld, ds. Wim Molenaar, Hester Nĳ ho  ́, ds. 
Henri Pap, Leo Polhuys, Esther de Vegt - Uiterwĳ k 
Winkel, ds. Astrid van Waard - Pieterse, ds. Dick 
Wolters

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

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

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

Advertenties Voor informatie over tarieven en 
plaatsingsmogelĳ kheden belt u naar 0546 - 577475 
(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal 
kunt u vrĳ dags vóór 12.00 uur digitaal aanleveren 
via liselore@topic-cc.nl 

Advertentie-adviseur 
vacant

Familieberichten Op maandag vóór 8.00 uur 
aanleveren via mail bĳ  henriette@topic-cc.nl

Abonnementen Wilt u abonnee worden, een 
wĳ ziging doorgeven of uw abonnement opzeg-
gen, mail dan naar henriette@topic-cc.nl Op 
maandag en donderdag is Henriëtte ook tele-
fonisch bereikbaar: tel. 0546 – 577475. Kosten 
jaarabonnement: € 67 (automatische incasso) 
of € 73 (factuur).  Kosten half-jaarabonnement: 
€ 37 (automatische incasso) of € 40 (factuur). 
Een abonnement opzeggen kan op elk gewenst 
moment, waarbĳ  1 maand opzegtermĳ n geldt. 
Een opgezegd abonnement loopt door tot a¢ oop 
van de betalingsperiode.

* Douwe Wielenga uit de vergetelheid gehaald
Dominee Douwe Wielenga was van 1904 tot 1921 werkzaam 
op Sumba. In november 2019 bezocht een groep (klein)kinderen 
van zendelingen de groeiende kerk van Sumba. Tĳ dens eerdere 
bezoeken ontdekte Burret Olde (zoon van zendingspredikant ds. 
Henk Olde uit Zwolle, red.) dat het boek van Wielenga er in de 
vergetelheid was geraakt. De huidige generatie predikanten en 
studenten kennen dit toonaangevende boek niet meer, laat staan 
dat ze het in het Nederlands kunnen lezen, terwĳ l het over de 
zending, hun kerk, volksaard en cultuur gaat. We geven ‘het boek 
terug aan Sumba’, besloot de werkgroep www.sumba-nederland.nl
en nam het initiatief het werk in het Indonesisch te laten vertalen. 
Ook werd de groep uitgenodigd deel te nemen aan de grote nati-
onale synode van 2 - 15 november 2019. Daar boden zĳ  het eerste 
exemplaar van de voorpublicatie aan. De volledige uitgave van ‘De 
zending op Soemba’ wordt eind dit jaar overhandigd. 
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zaterdag 20 juni
Psalm 69:14-30

zondag 21 juni
Psalm 69:31-37

maandag 22 juni
Romeinen 6:1-14

dinsdag 23 juni
Romeinen 6:15-23

woensdag 24 juni
Romeinen 7:1-12

donderdag 25 juni
Romeinen 7:13-25

vrĳ dag 26 juni
Romeinen 8:1-11

zaterdag 27 juni
Romeinen 8:12-25

zondag 28 juni
Romeinen 8:26-39

maandag 29 juni
Romeinen 9:1-18

dinsdag 30 juni
Romeinen 9:19-33

woensdag 1 juli
Matteüs 11:2-15

donderdag 2 juli
Matteüs 11:16-30

vrĳ dag 3 juli
Psalm 27

zaterdag 4 juli
Zacharia 9:1-8

Een mens heeft twee goede 
redenen om niet naar God te 
zoeken. Hĳ  vindt zichzelf te goed, 
of hĳ  vindt zichzelf te slecht
Rikkert Zuiderveld 

Wij lezen vandaag

Even doordenken

Als je baby niet perfect is

DOOR CORIEN KOERS, WIERDEN

Wauw, wat een wonder! 
Opnieuw mogen we een kindje 
krĳ gen! Onze harten zĳ n vol 
dank, opwinding en blĳ dschap. 
God is goed! 

Na een tĳ dje komt de eerste con-
trole in zicht. Dat is altĳ d leuk, 
maar ook best spannend. Er zĳ n 
zoveel verhalen van mensen om 
me heen. Verhalen van miskra-
men of zelfs helemaal niet zwan-
ger worden. Verdriet. Zoveel 
vragen waar nog geen antwoord 
op is…

Zo goed ik kan, probeer ik de 
blĳ dschap toe te laten in mĳ n 
hart en me niet teveel zorgen te 
maken. In een wereld vol ken-
nis, planning en techniek, kan de 
natuur onvoorspelbaar, grillig zĳ n. 
Het natuurlĳ ke proces van zwan-
ger worden is zo bĳ zonder. Ver-
rassend, geweldig, maar soms ook 
pĳ nlĳ k kwetsbaar.

Het gaat allemaal top, totdat 
blĳ kt dat dat niet helemaal waar 
is.
De 20-weken echo is bĳ na klaar. 
We moeten nog even opnieuw 
naar het gezichtje van de baby 
kĳ ken, want hĳ  hield steeds zĳ n 
handjes ervoor. Er valt een stilte. 
Een klein gebaar van de echo-
scopiste zegt mĳ  genoeg. Haar 
wĳ svinger tikt aan haar bovenlip 
en haar ogen kĳ ken me doordrin-
gend aan. Och nee, schisis. Een 
hazenlipje. We zĳ n verbaasd en 
schrikken. Er is dus echt iets niet 
goed.
Verder is de baby gezond. Daar 
zĳ n we natuurlĳ k blĳ  mee, maar 
toch wordt dat nu overschaduwd 
door het nieuws. We horen dat de 
afwĳ king kan meevallen maar ook 
ernstig kan zĳ n, dat is afwachten 
tot de geboorte van de baby.
We zoeken onze weg en stel-
len onze verwachtingen bĳ . Een 

ander toekomstbeeld. Er zal 
meer bĳ  komen kĳ ken dit keer. 
Ziekenhuisbezoeken. Operaties. 
Speciale ¢ esjes. Ik zoek naar de 
antwoorden, naar hoop, naar 
een rustpunt. Niet zozeer op 
theologisch vlak. Ik weet: God is 
nog steeds goed en ik heb Hem 
juist nu zo nodig!

Het is meer mĳ n eigen teleur-
stelling waar ik mee worstel. Ik 
voel me verdrietig en bezorgd 
maar tot mĳ n verbazing voel ik 
ook veel schaamte. Want een 
baby, daar pronk je mee! Ieder-
een vindt het 
heerlĳ k om je 
kindje te bekĳ -
ken, het even vast 
te houden. Ze zullen vragen hoe 
het gaat en of alles goed is.
Maar… mĳ n baby is niet per-
fect. Het lichaam waar dit kindje 
in groeit is niet perfect. Ik ben 
niet perfect. En iedereen zal dat 
kunnen zien. Dat feit maakt me 
bang.

We praten er veel over die 
zomer. Met elkaar. Met God. Met 
onszelf. Sommige mensen bieden 
aan om te bidden. ‘God kan in 
de baarmoeder ook wonderen 
doen!’ zegt iemand. Ik geloof het 
wel maar eigenlĳ k wil ik me niet 

vastklampen aan een wonder. 
Ik bid voor mĳ n lieve baby maar 
ik voel me niet geroepen om te 
bidden en te smeken om gene-
zing. Want ik weet dat ik niet de 
enige ben met teleurstellingen op 
dit vlak. Het voelt zelfs oneer-
lĳ k dat wĳ  een wonder zouden 
ontvangen, terwĳ l anderen wel 
gewoon moeten omgaan met de 
pĳ n.

De schrik neemt af, rust en ver-
trouwen nemen hun plek weer 
terug in mĳ n hart. Er komt per-
spectief. Natuurlĳ k is er nog 

reden voor blĳ d-
schap en dank-
baarheid! We 
krĳ gen nog steeds 

ons tweede kindje! Hoe geweldig 
is dat!
Ik som in gedachten en op 
papier, waarheden op waar ik me 
aan kan vasthouden. Ankers.

Dat ziet er ongeveer zo uit:
Zuchtende schepping
• Ik ben, net zoals ieder ander 
mens hier op aarde, deel van 
de schepping. De schepping die 
nu nog zucht en lĳ dt. Totdat de 
Heer terugkomt en alles goed 
maakt. (Romeinen 8:22, HSV/
NBG) Mĳ n lichaam is ook een 
deel van een gebroken natuur.

Meer dan een bovenlip
• Mĳ n kind bestaat niet alleen uit 
een bovenlip. Mĳ n kind heeft een 
prachtig, gezond lichaam. Ik zie 
er naar uit om hem vast te hou-
den, om weer heerlĳ k te knuf-
felen met zo’n klein babylĳ fje. 
Waarvan een lipje maar een klein 
onderdeel is.

Het komt goed
• Hoe het er straks ook uit zal 
zien; het komt goed met ons. Ik 
heb vertrouwen in God. Ik heb 
vertrouwen in mĳ n man. Ook als 
het ernstig blĳ kt te zĳ n, kunnen 
wĳ  het samen aan.

Ik zal sterk zĳ n
• Ik neem me voor mĳ n kind lief 
te hebben, hem niet zielig te vin-
den maar te steunen. Ik zal sterk 
voor hem zĳ n.

Inmiddels is ons zoontje vier 
maanden oud. Een prachtig 
kereltje met een zĳ dezacht 
huidje, fonkelende oogjes en een 
éxtra brede lach. Echt om te 
smelten! Binnenkort zal hĳ  zĳ n 
eerste operatie hebben.

God is goed.

Verscheen eerder op: https://heartbeatnederland.nl/
blog/zoveel-vragen-zonder-antwoord/

Voor de tweede keer zwan-
ger, maar het tweede baby-
tje zal niet helemaal perfect 
zijn. Wat doet dat met een 
jonge moeder? Het over-
kwam Corien. Lees haar 
ontroerende geloofsverhaal. 

“TOT MIJN VERBAZING VOEL IK OOK 
VEEL SCHAAMTE”

Wat als je kindje niet helemaal gezond ter wereld komt? 

mevrouw Pos begraven 
op het kerkhof te Melolo, waar 
ook reeds mevrouw Van Alphen 

en haar kindje lagen. Ds. Pos ver-
trok enige weken later naar Java en 
toen naar het vaderland, ziek en 
gebroken van lichaam. Zo bleef de 
jeugdige zendeling Wielenga met 
zĳ n jonge vrouw alleen achter op 
het onherbergzame eiland.’ 
In september 1904 vestigde Wie-
lenga zich in Kambaniru op Mid-
den-Sumba, en opende daar o.a. 
een kleine polikliniek. In 1907 werd 
de eerste zendingspost en een 
kleine school geopend in Pajeti op 
Midden-Sumba. Wielenga en zĳ n 
vrouw bleven 17 jaren op Sumba: 
tot 1921. Op zĳ n reizen kwam 
Wielenga ook op West-Sumba en 
in Memboro werd een schooltje 
gebouwd. Het was slechts tachtig 
kilometer van Pajeti maar de reis 
te paard nam vier dagen in beslag. 
Leuk weetje: Sumbanese paarden 

zĳ n beroemd. Samen met sandal-
hout vormen zĳ  het bekendste 
handelsmerk van het eiland. 

Douwe Wielenga ontmoette vele 
mensen, onder wie één van de 
belangrĳ kste radja’s, koning Napu, 
die gewond was aan zĳ n been. De 
wond was met de traditionele 
medicĳ nen niet te genezen. Wie-
lenga, die in Nederland een korte 
medische opleiding had gevolgd, 
kon dat wel. 
Raja Napu was Wielenga zeer 
dankbaar en wilde hem een   paard 
geven. Maar Wielenga weigerde. 
In plaats daarvan vroeg hĳ  of hĳ  
enkele jonge mensen mocht oplei-
den. De koning stemde toe. Een 
paar dagen later stonden een paar 
jonge mannen op de stoep: Kabubu 
Palekahelu en Mada. Zĳ  hebben 

jarenlang bĳ  de familie Wielenga 
gewoond en kregen een goede 
opleiding. Kabubu werd de eerste 
Sumbanese verpleegkundige in het 
ziekenhuis Lindimara. Het waren 
o.a. deze mensen die de bouw van 
kerken, scholen en ziekenhuizen 
hebben gestimuleerd.

Presentatie in uw kerk?
Is er in uw kerkelĳ ke gemeente 
interesse in een lezing over 
Sumba? Of wilt u een bĳ een-
komst beleggen over dit zen-
dingswerk en wat het betekent 
voor ons kerkzĳ n? Hiervoor 
zĳ n beschikbaar: ds. Gerrold 
Olde te Smilde (06 15544576) 
en ds. Burret Olde te Zaandam 
(06 15179365). 

Meer weten?
Op internet is de promotie-
� lm van de vertaling van het 
boek van Wielenga te zien via 
de zoekterm ‘promo transla-
tion book Wielenga’. Het aan-
bieden van het eerste deel van 
het vertaalde boek op de nati-
onale kerkvergadering in nov. 
2019 via de zoekterm ‘presen-
tatie boek Wielenga Sidang 
Raya’. Op www.sumba-neder-
land.nl en www.kerkinactie.nl 
is ook informatie te zien.

Vervolg van pagina 8

Kant-en-klaar-
pakketten 
kindernevendienst
De leiding van de KinderNe-
venDienst binnen Hervormd 
Vriezenveen en Christelijke 
Boekhandel De Akker zijn in de 
maand juni een proef gestart 
voor de verspreiding van kant-
en klaar-pakketten voor het 
werkje van de kinderneven-
dienst in de zondagse digitale 
diensten. Vanaf donderdagmid-
dag liggen 30 pakketjes klaar 
om af te halen voor de verwer-
king tijdens de dienst van de 
daarop volgende zondag. Op 
deze manier proberen zij jonge 
ouders te ontzorgen en kinde-
ren optimaal bij de eredienst 
te betrekken. De pakketjes zijn 
gratis beschikbaar, zolang de 
voorraad strekt. Mensen kun-
nen De Akker ondersteunen in 
omzien naar elkaar en Kerk zijn 
in deze bijzondere tijden. De 
winkel is na de bouwvak, dus 
vanaf 10 augustus, zeer waar-
schijnlijk ook weer ‘s ochtends 
vanaf 9 uur geopend.

Maandag – vrĳ dag 13.30 - 17.30 uur, zaterdag 
10.00 – 17.00 uur, Vriezenveen, Westeinde 305
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Kies...
of neem beide!

Elke 14 dagen
GZ op de 
deurmat

Elke 14 dagen
GZ-post 

in de mail

3 maanden op proef 
voor € 8,95

ga naar:
www.gezamenlĳ kzondagsblad.nl

/abonnement-nemen

ga naar:
www.gezamenlĳ kzondagsblad.nl

/GZ-post

Gratis

Advertentie

Jongeren openhartig 
over seks
Seks voor het huwelĳ k is volgens 
de Bĳ bel een zonde. Dat vindt 
veertig procent van de christelĳ ke 
jongeren die zĳ n ondervraagd in 
het kader van een onderzoek. 
Dertig procent vindt van niet. 
Ruim de helft vindt dat je verge-
ving moet vragen wanneer je seks 
voor het huwelĳ k hebt gehad. Er 
deden 1700 jongeren mee aan het 
onderzoek van jongerenorganisa-
tie BEAM.

Kĳ k voor meer info op: beam.eo.nl

Logos Hope naar 
Nederland
Al ruim een halve eeuw varen 
de schepen van Operatie Mobi-
lisatie de wereld rond. Vierhon-
derd bemanningsleden uit vĳ fen-
zestig landen ontvangen jaarlĳ ks 
één miljoen bezoekers en maken 
de liefde van Jezus bekend. In 
de zomer ligt het OM schip, 
Logos Hope, in de haven van 
Scheveningen. Maak kennis met 
deze bĳ zondere internationale 
community. Kom naar een van 
de conferenties of evenemen-
ten, werk mee aan boord, boek 
een rondleiding of bezoek de 
workshops of masterclasses. 
Voor kerken, scholen en andere 
groepen zĳ n er speciale arrange-
menten.

Woensdag 26 augustus - dinsdag 15 september, 
Haven van Schevingen, www.operatiemobilisatie.nl

Vloerstickers en 
afzetlinten
Nu de coronaregels zĳ n ver-
soepeld en kerkdiensten weer 
fysiek worden gehouden, heb-
ben kerken behoefte aan visueel 
materiaal. Bĳ voorbeeld vloer-
stickers, vlaggen en afzetlinten 
om de looproutes aan te geven 
en voldoende afstand te kunnen 
houden. De Protestantse Kerk 
heeft materiaal beschikbaar in 
haar eigen huisstĳ l. Ook zĳ n er 
voor coördinatoren van kerk-
diensten hesjes leverbaar. Niet 
in geel, maar in warm rood. 

Meer info en bestellen: www.protestantstekerk.nl 

Op 1 juli is het zover: dan is 
iedereen donor, ténzij… Dat 
ene woordje ‘tenzij’ roept 
veel gedachten op. Wel of 
niet ‘het’ formulier invullen? 

Er zĳ n veel voors 
en tegens. Een 

sterk argument vóór donatie: als 
je zelf aan een nieuwe nier, een 
nieuw hart, een frisse lever, een 
vitale long toe 
zou zĳ n, zou je 
geen ‘nee’ zeg-
gen tegen het 
geschenk van 
een donor. Het 
is ‘dus’ vanzelfsprekend om dan 
ook zelf organen af te staan. 
Blĳ kbaar maakt het dan weer 
verschil of je dat doet bĳ  je leven 
of na je dood. Je bent eerder 
geneigd om je kleinkind aan een 
nier te helpen dan een orgaan na 
je dood af te staan aan een onbe-
kende. En als je je naaste liefhebt 
als jezelf, welaan… Toch hebben 
veel mensen zo hun aarzelingen, 
pakweg 50% is tégen. 

In de Bĳ bel
Predikant Wim Geuze van Her-
vormd Enter hield recent een 
preek over donatie (10 mei  2020, 
via YouTube te beluisteren) 
Een speurtocht langs teksten uit 
de Bĳ bel. Een Bĳ bel waarin het 

donorprobleem nog niet bestond. 
Paulus prĳ st de Galaten: ze zou-
den met alle liefde hun oog uit-
rukken als Paulus daarmee gehol-
pen zou zĳ n. Jezus beval zĳ n geest 
in de handen van Zĳ n Vader, en 
Zĳ n lichaam als redding van de 
mensheid. Een unieke donatie, 
twintig eeuwen lang bezongen, 
besproken, doorleefd. De Grie-
ken in vroeger tĳ den zagen een 
scherpe scheiding tussen lichaam 
en ziel: het lichaam als een ker-
ker, waarin de ziel gevangen zat, 
de dood als een bevrĳ ding. Het 

lichaam louter 
sto  ́elĳ k, een ver-
zameling onder-
delen dat bĳ  zo’n 
ideologie moeite-
loos gedoneerd 

kan worden. Maar ziel en lichaam 
zĳ n een gecompliceerdere een-
heid dan de Grieken destĳ ds ver-
onderstelden. 

In boeken
De boekenkast getuigt daarvan. 
In ‘De levenden  herstellen’ 
beschrĳ ft Maylies de Kérangal 
minutieus hoe een vitale jongen 
’s morgens vroeg verongelukt, in 
coma in het ziekenhuis arriveert, 
hersendood wordt bevonden en 
wie er allemaal aan te pas komen 
voor nog dezelfde avond zĳ n hart 
in een vliegtuig vervoerd wordt 
om iemand elders aan een nieuw 
leven te helpen. Heftig boek, 
griezelig prachtig beschreven. In 
dat boek draait het om organen 

uit een zieltogend lichaam. 
In ‘a Change of Heart’ kreeg 
Claire Sylvia een long-harttrans-
plantatie waarna ze zich letterlĳ k 
een ander mens voelt, snakkend 
naar bier en kip. Haar donor 
blĳ kt een jonge motorrĳ der te 
zĳ n, een liefhebber van dezelfde 
ingrediënten. 

Het boek ‘Le Coeur d’une autre’ 
van Titana de Rosnay lĳ kt daar 
verdacht veel op, de hoofdper-
soon, een onbehouwen � guur, 
krĳ gt een nieuw hart en voelt 
zich ineens hevig aangetrokken 
tot musea vol prachtige kunst. 
Er is blĳ kbaar niet alleen maar 
een lichaamsdeel overgedragen, 
er is ook iets van 
de ziel meege-
komen. En het is 
heftig om als fami-
lie een geliefde 
weggehaald te 
zien worden als er hersendood 
geconstateerd is, het lichaam nog 
kunstmatig levend gehouden, geen 
getuige te kunnen zĳ n van de laat-
ste ademtocht van een geliefde. 

En dan is er weer een boek, Ein-
deloos bewustzĳ n’ over Bĳ na 
Dood Ervaringen, van profes-
sor Paul van Lummel, (overigens 
neergesabeld door bĳ voorbeeld 
Kevin Nelson). 

En niet te vergeten van Eben 
Alexander: ‘Na dit leven’, waarin 
hĳ  door collega-neurologen als 

absoluut dood verklaard wordt 
terwĳ l hĳ  niettemin in een andere 
‘wereld’ zĳ n ooit gestorven zusje 
ontmoet.

Hartaanval
Alweer lang gelegen kwam een 
kennis weer bĳ  na een zware 
hartaanval. Hĳ  vroeg zĳ n huisarts 
om hem niet meer te reanimeren 
als hĳ  nog eens een aanval zou 
krĳ gen. Hĳ  had gezien wat geen 
mens ooit kan zien. 

Ja of nee?
Na het beluisteren van Geuzes 
preek heb ik aan diverse kennissen 
gevraagd wat hun keus zal zĳ n, voor 
1 juli. Het levert in elk geval een 

serie heel interes-
sante gesprekken 
op. Doneren, te 
ja of te nee? Zo’n 
formulier invullen -  
het is zeker niet als 

bĳ  de belastingen: ‘leuker kunnen 
we het niet maken…’ 
Een typisch Twents understate-
ment. 
Tatiana de Rosnay ‘Le Coeur d’une autre’, 

ISBN 9782253127727 

Claire Sylvia, ‘Hart en ziel’, ISBN 9789024508723

Pim van Lommel, ‘Eindeloos bewustzĳ n’ 

ISBN 9789025906177

Kevin Nelson  ‘De goddelĳ ke hersenstam’,  

ISBN 9789025960513

Eben Alexander ‘Na dit leven’, ISBN 9789404501904

Maylis Kerangal ‘De levenden herstellen’, 

ISBN 9789023492054

Verdiepingsdienst ‘orgaandonatie’ ds. W. Geuze, 

Hervormd Enter, 10 mei 2020, via YouTube 

Organen 
doneren - 
tenzij…?

EEN SPEURTOCHT LANGS 
TEKSTEN UIT DE BIJBEL. EEN BIJBEL 
WAARIN HET DONORPROBLEEM NOG 

NIET BESTOND.
ER IS BLIJKBAAR NIET ALLEEN MAAR 

EEN LICHAAMSDEEL OVERGEDRAGEN, 
ER IS OOK IETS VAN DE ZIEL 

MEEGEKOMEN.

DOOR GERRIT KRAA,

BORNERBROEK
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Kerkdiensten: worden helaas niet 
gehouden.
Pastorale hulp: mocht u die nodig 
hebben neemt u dan contact op met 
een van de ouderlingen.
Zieken, eenzamen en allen die pĳ n en 
verdriet hebben: wensen we Gods 
troost en nabĳ heid toe. Mw. De Vries 
verblĳ ft nog in een revalidatiekliniek 
in Emmeloord vanwege een val die zĳ  
begin mei maakte. Het gaat gelukkig 
iets beter met haar. Zĳ  ontving laatst 
een bloemetje met de beste wensen 
voor een spoedig herstel. 
Bloemen met hartelĳ ke gelukwensen 
gingen naar dhr. en mw. J. Wierstra die 
in mei hun 50-jarig huwelĳ ksjubileum 
vierden. Mw. E. Kruithof-Kleene, dhr. 
J.A. Oosten, en dhr. M. Kruithof en 
meer ouderen die afgelopen periode 
 hun verjaardagen vierden, ontvangen 
vanwege het corona-virus de bloemen 
later. Wel hartelĳ ke felicitaties en nog 
vele jaren in goede gezondheid toege-
wenst.
Overweging door Joke Verweerd
Jeremia 19:11: “Mĳ n plan met jullie 
staat vast – spreekt de Heer. Ik heb 
jullie geluk voor ogen, niet jullie onge-
luk: ik zal je een hoopvolle toekomst 
geven.” Als het misloopt in ons leven, 
bĳ  rampen, ziekten en andere narig-
heden, zĳ n we geneigd te denken: 
waarom laat de Heer dat toe? Ziet Hĳ  
me wel? Of is dit een straf? Wil Hĳ  me 
laten voelen dat ik niets waard ben? 
Waarom denken we zo over God? 
De tekst hierboven kan er niet de 
oorzaak van zĳ n. Zou het een slinkse 
streek van de satan zĳ n en lacht hĳ  in 
zĳ n vuistje als we ons teleurgesteld 
van God afwenden? Zodra we denken 
dat God ons niet ziet staan, is satan 
tevreden. Dan heeft hĳ  een deurtje in 
ons hart gevonden waardoor hĳ  naar 
binnen kan komen om nog meer ver-
gif te zaaien. Het ongeluk komt niet 
van God. Hĳ  heeft ons geluk op het 
oog. Hĳ  heeft alles geregeld voor een 
hoopvolle toekomst, maar dan moe-
ten we daar wel naartoe leven. Achter 
Jezus aan, net als Hĳ  dwars door pĳ n 
en dood. Overstelpt door ellende en 
vernederingen mogen we volhouden 
omdat er een plan is dat realiteit zal 
worden. Hoop doet leven. Er staat 
ons heel wat te wachten: vreugde, lou-
ter vreugde. 
De Bĳ bel als album van heilige 
verhalen (4)
Ketterĳ : Het duurde nog tot 1535 
voordat de eerste Nederlandse bĳ -
belvertaling van zowel het Oude als 
het Nieuwe Testament het licht zag, 
verzorgd door Jacob van Liesvelt. De 
man moest het met de dood bekopen. 
In een langdurig proces werd hem ket-
terĳ  verweten, want men vond het 
geen zorgvuldige en verantwoorde 
vertaling, en in 1545 werd hĳ  op de 
markt van Antwerpen onthoofd. In 
1599 kwam het in Nederland tot een 
katholieke standaardvertaling van de 
Bĳ bel, gedrukt door Moerentorf en 
voorzien van prenten. Deze Bĳ bel is 
tot in de twintigste eeuw herdrukt en 

gebruikt. Het duurde om allerlei rede-
nen nog tot 1637 voordat protestants 
Nederland een eerste Statenvertaling 
van de Bĳ bel kreeg. Dat leverde de 
Staten-Generaal een doeltre  ́end mid-
del om kerk, school en staat van uni-
forme bĳ beltek-sten te voorzien die 
aan grote en kleine godsdiensttwisten 
een einde zouden moeten maken. In 
1814 ontstond het Nederlands Bĳ bel 
Genootschap (NBG). Met als doel de 
grootst mogelĳ ke verspreiding van de 
Bĳ bel, indien nodig zelfs gratis, zoals in 
1862 onder de bevolking van Enschede 
na een stadsbrand en in 1940 onder de 
inwoners van Rotterdam, na het oor-
logsbombardement. In wereldverband 
werkt het NBG mee aan meer verta-
lingen. Circa 2200 landen en volkeren 
hebben inmiddels een eigen uitgave. 
De behoefte naar de Bĳ bel in de eigen 
volkstaal blĳ ft onverminderd, ook in 
eigen regio. De Friezen kennen al ruim 
een halve eeuw een eigen Bĳ bel, de 
Groningers, Zeeuwen en Twenten wil-
len er ook één. Het Boek der Boeken 
kent inmiddels vele audio-visuele hulp-
middelen en er zĳ n diskettes en CD-
rom’s op de markt. Bronnen: Neder-
lands Bĳ bel Genootschap
Lege dagen (door Gertine Blom, 
theoloog en jeugdwerker in de Angli-
caanse Kerk in Cambridge)
Het is stil in mĳ n leven realiseer ik me. 
Ik heb geen kinderen en mĳ n baan kan 
ik momenteel maar op halve kracht 
doen. Mĳ n dagen kenmerken zich niet 
door chaos, maar door stilte. Regel-
matig kĳ k ik jaloers naar de situatie 
in Nederland, waar mensen elkaar 
ontmoeten in de tuin, waar winkels 
open zĳ n en het leven zich weer her-
pakt. In Engeland mochten we twee 
maanden slechts één keer per dag 
naar buiten om te sporten, kerken 
zĳ n gesloten en mensen ontmoeten 
buiten het eigen huishouden was 
verboden. Ook nu nog is het vooruit-
zicht weer te gaan werken, ver weg. 
Er zĳ n virtuele ontmoetingen die me 
niet de zelfde voldoening schenken als 
de reallife ontmoetingen van eerst. 
“Mĳ n dagen zĳ n leeg,” zeg ik tegen 
vrienden aan de andere kant van het 
scherm en dan voel ik pas de emotie 
in mĳ n lichaam. Al twee maanden zĳ n 
mĳ n dagen leeg. Wat eerst een pret-
tig vooruitzicht was van wekenlang 
tĳ d aan mĳ zelf is nu geworden tot 
een zielloze sleur. Zelfs de dagelĳ kse 
wandelingen brengen even geen ver-
lichting meer. Nu ook de vakantie een 
vraagteken wordt, is er niets meer 
om naar uit te kĳ ken. “Niet alleen de 
chaos, maar ook de leegt is moeilĳ k,” 
concluderen mĳ n vrienden en ik. Dan 
zĳ n we een half uur stil. Ik krĳ g mĳ n 
gedachten niet in de kalme toestand 
die eigenlĳ k het hogere doel is van 
deze virtuele ontmoeting. Maar als we 
na een half uur weer bĳ  elkaar komen, 
is er ondanks dat veel duidelĳ k gewor-
den. Er is een gezamenlĳ k gebrek aan 
acceptatie van chaos of leegte. Wan-
neer dat uitgesproken wordt, komt 
er verlichting. We vinden elkaar op 
een wonderlĳ k manier in de wor-
stelingen van dit tĳ delĳ ke, vreemde 
bestaan. Pas later besef ik hoezeer in 
ons gesprek de woorden uit Genesis 
1 doorklinken. Chaos en leegte. Het is 
de woeste aarde zonder inhoud waar 
het scheppingsverhaal begint. Chaos 
wordt kosmos. Leegte wordt gevuld. 
Met woorden, licht, leven. Mĳ n leegte 
kreeg een nieuw perspectief in de ont-
moeting met de ander. In de dagen die 
volgen, probeer ik de leegte te omar-
men. Verlangend naar het begin van 
iets nieuws.
Citaat: Soms straalt het licht van bin-
nen zo sterk dat we het zonlicht niet 
eens nodig hebben. (Goethe, 1749-
1832, Duits geleerde en schrĳ ver, 

grondlegger van de moderne litera-
tuur)

Namens de kerkenraad van de Pro-
testantse gemeente Blankenham, C.A. 
Appelo-de Ruiter, scriba 

Zondag 21 juni is er een onlin-
edienst met als voorganger ds Jelle 
Vonk. Dit wordt uitgezonden vanuit 
de Grote Kerk in Blokzĳ l via kerk-
dienstgemist.nl 
We doen nog even zo door met het 
online uitzenden. En met gebruikma-
king van de moderne middelen lukt 
het in de meeste gevallen vrĳ  aardig 
nietwaar. Van harte wensen we ieder 
veel goeds en `s Heren zegen toe! 

Overdenking
Anders…
De dood van George Floyd door 
politiegeweld heeft nogal wat teweeg 
gebracht. Gelukkig maar. Van demon-
straties waar opnieuw een oproep 
tot geweld is gedaan door president 
Trump tot een burgemeester die door 
het stof moest omdat ze niet daad-
krachtig had opgetreden. Mensen zĳ n 
bereid om de straat op te gaan, om 
aan te geven dat dit geweld op basis 
van een andere huidskleur niet accep-
tabel is. 
Op de radio zĳ n er vele discussies 
en ik hoorde een gesprek tussen een 
programmamaker en een DJ. De DJ 
kondigde aan dat hĳ  een ‘gewone’ 
Nederlander was en dat er een pro-
gramma was gemaakt door iemand uit 
Suriname. Hĳ  bedoelde niets met die 
opmerking. De programmamaker gaf 
aan dat hĳ  zich niet gediscrimineerd 
voelde, maar dat hĳ  in deze aankondi-
ging wel gekenschetst werd als iemand 
die schĳ nbaar niet ‘gewoon’ is. Dat 
was iets om over na te denken. 
Want niemand is gewoon. Iedereen is 
bĳ zonder. Niemand wil zo zĳ n als een 
ander. En toch willen we ook weer 
niet anders zĳ n dan een ander. Nee, 
we willen zĳ n zoals we geschapen zĳ n. 
En al heb je dezelfde huidskleur als 
…. misschien wel je tweeling broer of 
-zus, dan nog wil je niet hetzelfde zĳ n. 
Je wilt feitelĳ k gezien worden zoals je 
bent. Zoals je bedoeld bent. 
Discriminatie gaat verder: discrimina-
tie is het onrechtmatig onderscheid 
maken tussen mensen en het niet 
gelĳ k behandelen van gelĳ ke gevallen. 
Maar wie geeft je daartoe het recht? 
Wie durft zich dat recht toe te eige-
nen? Dat recht is ons, mensen niet 
gegeven. En in de bĳ bel lezen we ook 
dat Jezus juist bĳ  die mensen die niet 
gelĳ k werden behandeld; vrouwen, tol-
lenaars, zieken en melaatsen, stilstond 
en naar ze omzag. 
Ik ben blĳ  met demonstranten 
die laten zien, dat die ongelĳ kheid 
onrechtvaardig is. Ik ben blĳ  met de 
doop, waarbĳ  je als mens, met de 
naam die je hebt gekregen, en met al 
je unieke talenten gedoopt wordt in 
de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. En waarbĳ  jóuw naam 
geschreven wordt in de palm van de 
hand van God. Jouw naam. Omdat jĳ  
niet bent zoals een ander, maar omdat 
je bent wie je bedoeld bent te zĳ n. Jĳ  
bent anders, jĳ  bent uniek, je bent een 

kind van God. 
Janetta w(A)nders
Overleden
Donderdag 11 juni hebben wĳ  Aalt 
Selles (marknesserweg 1; 8356 VP 
Blokzĳ l) begeleid naar zĳ n laatste rust-
plaats op begraafplaats Baarlo. Wĳ  
wensen Tineke, Marcel en Karen, Arn-
oud en Hanny en Karel veel sterkte 
voor de tĳ d die komt en Gods zegen. 
Pastoraat
Afgelopen woensdag 10 juni is in Isala 
Zwolle bĳ  Hennie Kruimer barend 
loosweg 21 Blokzĳ l het restant van de 
tumor op de borst met goed gevolg 
verwĳ derd. Nu rest nog een bestra-
lingstraject van enkele weken.  
Deze week is Gerrit Joustra opgeno-
men geweest in het ziekenhuis. Na een 
succesvolle operatie is hĳ  afgelopen 
vrĳ dag weer thuis gekomen. Gerrit en 
Trĳ nie wonen aan de Beatrixstraat 8 
in Blokzĳ l. Wĳ  wensen hem een voor-
spoedig herstel. 
Met Jannes Lok gaat het stap voor 
stap weer vooruit. Jannes en Tiny 
wonen aan wetering oost 42 8363 TJ 
Wetering. Sterkte gewenst! 
Onze felicitaties gaan uit naar hen, die 
jarig zĳ n, een jubileum of andere blĳ de 
gebeurtenissen te vieren hebben en 
dit vanwege de beperkende maatre-
gelen niet met hun dierbaren kunnen 
vieren en delen.
Geslaagd 
De vorige keer meldde ik al een aan-
tal jongeren die geslaagd waren voor 
het eindexamen. Maar wie goed keek, 
zag overal vlaggen hangen in Blokzĳ l, 
Scheerwolde en omgeving. Ook de 
volgende jongeren hebben onze welge-
meende felicitaties in ontvangst mogen 
nemen en een kaart ontvangen. Dat 
zĳ n: Daan Tienpont, Toby Boonstra, 
Sterre de Olde, Carolien Vrolĳ k, Alys-
sia de Jong, Romy Dolstra, Evelien 
Mulder, Allart Groen, Remco Tim-
merman, Damion, Sophie Bergkamp, 
Carlĳ n van Munsteren, Damien Pit 
Blokzĳ l, Jelle Roozeboom, Harm van 
de Linde, Romy Dolstra, Milan Make-
lenburg, Sam Wĳ menga, Maurits Don-
ker, Amarinth Hanekamp. Wĳ  wensen 
jullie veel succes met jullie vervolgop-
leiding waar dan ook! 
Wĳ  wensen allen die getro  ́en zĳ n 
door het coronavirus veel sterkte toe 
en bidden om een voorspoedig her-
stel. Daarbĳ  denken wĳ  ook aan part-
ners en familieleden die hun dierbaren 
niet mogen bezoeken in verpleeg- en 
verzorgingshuizen. 
En laten we vooral niet vergeten te 
danken en te bidden voor alle werkne-
mers in de ziekenhuizen, verzorgings- 
en verpleeghuizen, instellingen voor 
verstandelĳ k beperkten, psychiatrische 
instellingen etc. etc.
Ds Jelle Vonk.
Voor jullie allen: Houd moed, heb lief!
Sprak al voor nacht en dag,
voordat ik woorden sprak,
stem die de schepping draagt:
Ik ben nabĳ , wees niet bang.
Lied 918: 2
De bloemen gaan als groet van de 
gemeente naar:
Mw. J. Timmerman – De Olde, Steen-
wĳ kerdiep Noord 14
Wie is er jarig deze week?
15 juni mw. T. Warners – Oord, blok-
zĳ lseweg 10, 82 jaar.
Kinderkerk
Mieke is op vakantie in Frankrĳ k. Haar 
moeder wil graag dat ze brood gaat 
kopen. Zo’n lekker vers stokbrood. 
Maar Mieke vindt het eng, stel je voor 
dat de mensen haar niet begrĳ pen? 
Moeder denkt dat Mieke het kan. En 
dus gaat Mieke op pad. Hoewel het 
een lastige opdracht was, komt Mieke 
toch met brood terug.
In het verhaal van vandaag moeten de 
vrienden van Jezus op pad gaan. Jezus 

gelooft dat ze het kunnen. Dus gaan 
ze. Jezus vertelt het verhaal van de 
herder die zorgt voor zĳ n schapen. Hĳ  
zegt tegen zĳ n vrienden dat ze moeten 
zĳ n zoals de herder voor zĳ n schapen 
is.
Klik hier voor het lied ‘De heer is mĳ n 
herder’. In de video zie je een mooie 
animatie van hoe de herder voor zĳ n 
schapen zorgt.
Wat kan jĳ  voor een ander doen? Pak 
je kleurpotloden of verf en maak een 
mooie kaart voor iemand anders.
Oproep inleveren Palmpasen-
stokken
Het is alweer even geleden dat we 
de palmpaasstokken thuis hebben 
gemaakt. Mocht je de stok nog thuis 
hebben, wil je die dan zaterdag bĳ  de 
kerk inleveren? Er staat buiten een 
mand waar ze in kunnen. Je mag de 
stok ook bĳ  één van de leiding inleve-
ren. Alvast bedankt!
Diaconie | collectes
Actie voor de Voedselbank
Een geweldige opbrengst, de actie 
voor de Voedselbank van zaterdag 6 
juni. 
In verband met het slechte weer kon-
den de levensmiddelen in de Grote 
Kerk gebracht worden. Veel mensen 
hebben hier gebruik van gemaakt. 
Om 2 uur `s middags kon er door de 
Voedselbank Steenwĳ kerland heel veel 
levensmiddelen opgehaald worden. 
Aan geld is die dag ook nog een mooi 
bedrag van €400,- binnengekomen.
Dit bedrag komt ook geheel ten goede 
aan de Voedselbank. Al met al een 
geslaagde actie. Iedereen die hier een 
bĳ drage aan heeft geleverd: Hartelĳ k 
dank.
Bezoekdienstkalender voor de 
jarigen:
Op 15 juni mw T Warners-Oord, 82 
jaar, Blokzĳ lseweg 10 Scheerwolde.
Op 24 juni dhr J. Lasche, 86 jaar, 
Houtzagerĳ weg 28.
Op 25 Jun mw M. van den Brink-
Geurs, 88 jaar, Bo  ́ersweidje 28.
Op 27 juni mw C. E. Koopmans - 
Witt, 86 jaar, Breestraat 17.
Op 30 juni dhr T van den Berg, 80 jaar, 
Bo  ́ersweidje 12. Allen te Blokzĳ l
U, allen van harte gefeliciteerd en een 
� jne verjaardag gewenst. Marie Dĳ k-
man- v.d. Sluis, namens de bezoek-
dienst.
Wĳ kouderlingen
Vorige week woensdagavond zĳ n de 
wĳ kouderlingen voor het eerst sinds 
maanden weer bĳ  elkaar geweest, in 
een ruime kring in de Grote Kerk. 
Het ouderlingenwerk blĳ kt lastig 
vorm te geven in deze tĳ d. Het blĳ ft 
vaak bĳ  een praatje over de heg, het 
thuis mensen bezoeken en afspraken 
maken hebben we voorlopig uitge-
steld. We willen u graag oproepen om 
ons als wĳ kouderlingen te bellen als u 
daar behoefte aan heeft. Laat het ons 
weten als we iets voor u of een per-
soon in uw omgeving kunnen doen!
Vergadering kerkenraad
Afgelopen donderdag is de Kerken-
raad voor het eerst weer bĳ een 
geweest in de Grote Kerk met afstand 
van elkaar. De laatste keer was 13 
februari. Er is veel te bespreken. De 
tĳ d wordt genomen om elkaar bĳ  te 
praten, ideeën uit te wisselen. Eén 
avond is niet genoeg. Daarom verga-
dert de Kerkenraad volgende week 
donderdag gewoon verder. Een uitge-
breid verslag hiervan volgt later. 
Jelle Vonk gaat op ontmoeting
Het � lmpje is al te zien geweest in de 
dienst van 7 juni. Veel kĳ kplezier! 
’t Lam Ontmoet
Vanaf maart zĳ n ook de culturele 
activiteiten in Blokzĳ l met ’t Lam Ont-
moet uit het beeld verdwenen.
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Het seizoen van t Lam Ontmoet 
beleefde feitelĳ k de laatste voorstelling 
al in februari. De laatste drie
avonden met Clairy Polak, Barbara 
Lok en troubadour Klaas Beens in de 
Vierhoek (d.i. inclusief de voorstelling 
samen met het Comité Welzĳ n Oude-
ren) kwamen te vervallen. Hoe ’t Lam 
Ontmoet verder gaat is nog ongewis. 
De programmacommissie vindt dat ‘t 
Lam Ontmoet juist nú wel zichtbaar 
moeten blĳ ven en de Doopsgezinde 
Gemeente Blokzĳ l ondersteunt dat 
ook van harte. 
De programmacommissie heeft zich 
daarom toch, zĳ  het voorzichtig, gebo-
gen over het nieuwe
seizoen. Hoe dat eruit gaat zien is nog 
niet helemaal ingevuld. Nadere infor-
matie volgt.
Diaconie | collectes
Op het collecterooster voor dit jaar 
staan er altĳ d doelcollectes. In de 
zondagsbrief proberen we altĳ d iets 
over de doelcollecte te schrĳ ven en 
uitleg te geven. Het Coronavirus grĳ pt 
wereldwĳ d om zich heen. Ook op 
plekken waar men dicht op elkaar leeft 
en waar weinig zorg is. Waar een dag 
niet gewerkt, een dag geen inkomen 
en dus geen eten betekent. Honger 
en dood dreigen op allerlei plekken. 
De gevolgen van de Corona pande-
mie raken juist de armsten van deze 
wereld het hardst. Nu krĳ gen we als 
diaconie veel aanvragen om hulp. We 
gaan nu even van het collecterooster 
afwĳ ken en proberen de nodige hulp 
te bieden daar waar het erg hard nodig 
is. Zoals bĳ voorbeeld voor de vluchte-
lingenkampen op Lesbos. Laten we de 
handen ineenslaan.
We vragen u: wilt u, als het mogelĳ k is 
een bedrag overmaken naar de reke-
ning van de diaconie?
NL50 RABO 0322 0480 79
We houden u via de zondagsbrief 1x 
per maand op de hoogte hoeveel geld 
er op de rekening is binnengekomen.
Draagt u digitaal ook iets bĳ , nu de 
collectezakken niet rondgaan? Samen 
zĳ n we de kerk in actie: wĳ  geloven in 
delen.
Collectes
In deze verwarrende tĳ den missen we 
elkaar. Gelukkig zĳ n er veel mogelĳ k-
heden om op creatieve wĳ ze toch naar 
elkaar om te zien en samen kerk te 
zĳ n. Ook de collecten horen hierbĳ . 
Zonder de collecten zĳ n onze creatie-
ve kerkdiensten gemankeerd. De roe-
ping om onze gave, ook in collecten, te 
delen met de geloofsgemeenschap en 
met medemensen in nood, is wezenlĳ k 
voor ons samen kerk-zĳ n.
Vandaar de oproep om uw gift onder 

vermelding van het collectedoel over 
te maken op het aangegeven rekening-
nummer: 
1e collecte > Diaconie (NL50 RABO 
0322 0480 79)
2e collecte > Eigen Kerk (NL25 RABO 
0301 8240 29)
3e collecte > Beamer & kerk tv (NL25 
RABO 0301 8240 29)
Bĳ  voorbaat dank!
Rekeningnummers:
* College van Kerkrentmeesters NL25 
RABO 0301 8240 29 (voor giften en 
overig) en NL60 INGB 0000 8294 54 
(voor vrĳ willige bĳ drage)
* Diaconie NL50 RABO 0322 0480 79
* Zending NL24 RABO 0301 831 904
Wĳ kouderlingen (http://
www.kerkblokzĳ l.nl/default.
aspx?lIntNavId=10755) : Erik Ploer, 
wĳ k 1 (06-30 31 04 74), Janny Flob-
be, wĳ k 2 (0527-291212), Emmelyn 
Snippe-van Dalen, wĳ k 3 (0527-29 19 
32/06-12 63 40 35, Truus van Over-
steeg, wĳ k 4 (0527-24 04 01), Joost en 
Geja ter Meer, wĳ k 5 (0521-37 00 82)
Predikant: ds. Jelle Vonk (jjvonk@het-
net.nl,06-20 47 69 31)
Koster: Joop en Aukje Prins (aukje@
blokzĳ lerbrok.nl, 0527-29 28 33)
Kopĳ  eerstvolgende nummer voor 
het nummer dat vrĳ dags uitkomt: kopĳ  
tot uiterlĳ k zaterdagmiddag 12.00 uur 
naar Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

In verband met de door van rĳ kswege 
verstrekte informatie betre  ́ende het 
coronavirus zal er zal er in de maand 
juni ook nog geen eredienst worden 
gehouden. Zodra de zondagse dien-
sten weer hervat gaan worden, zullen 
we hiervan tĳ dig in kennis stellen.
Meditatie 14 juni 2020 
Ds. A. van Waard
“De oogst is groot, maar er zĳ n weinig 
arbeiders”
Gemeente van onze Heer Jezus Chris-
tus, 
De Corona-crisis heeft het openbare 

leven letterlĳ k stil gezet. Vanaf juni 
is er in kleine stappen telkens weer 
wat mogelĳ k. Maar we hopen als ker-
ken en christenen , dat we niet gelĳ k 
terugschieten in het drukke leven van 
hiervoor. Stil staan is jezelf ook bewust 
worden wie je bent en wat je belang-
rĳ k vindt. Gelukkig zĳ n mensen wel 
betrokken (gebleven) op anderen. De 
dood van George Floyd in Amerika 
bracht veel mensen op de been. Op 
de Dam in Amsterdam stonden de 
mensen echter veel te dicht op elkaar; 
bĳ  latere demonstraties hield men de 
1,5 m. beter in acht. Het blĳ ft moeilĳ k 
om bĳ  bĳ eenkomsten die emotioneel 
veel met je doen de afstand te bewa-
ren. Ook kerkdiensten houden met de 
regels van het nieuwe “normaal” zul-
len er anders uitzien dan we gewend 
waren. De kerkenraad gaat zich er 
deze week over buigen. Tot die tĳ d 
zullen wĳ  het geloof delen door de 
woorden van de bĳ bel te lezen, te bid-
den en te genieten van Gods Schep-
ping. In de zomer groeien immers de 
vruchten aan de bomen en de gewas-
sen op het veld. In deze tĳ d van het 
jaar zĳ n de aardbeien en de kersen 
rĳ p. In de polder zĳ n er veel plukkers 
nodig om de oogst binnen te halen. 
Jezus gebruikt het beeld van de vruch-
ten die rĳ p zĳ n om geoogst te worden. 
Hĳ  ziet de mensenmenigte aan en 
weet, dat zĳ  behoefte hebben aan een 
opbeurend woord. Wie kan hen dat 
bieden? 14 juni is het Micha-zondag. 
Wĳ  mogen als leidraad de aloude 
opdracht van God aanhouden, die Hĳ  
verwoordde door de mond van Micha: 
“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 
je weet wat de Heer van je wil: niets 
anders dan recht te doen, trouw 
te betrachten en nederig de weg te 
gaan van je God”. (Micha 6: 8) Op die 
manier kunnen wĳ  de arbeiders zĳ n en 
de vruchten plukken. Een goede week 
gewenst. 
Matteüs 9: 35-10: 15
Mensen zĳ n sociale wezens en hebben 
behoefte aan contact. We leven op 
als iemand aandacht aan ons schenkt 
en samen kunnen we zoveel meer 
bereiken dan alleen. De afgelopen 
maanden is dat meer dan anders dui-
delĳ k geworden. Belangrĳ k daarbĳ  is 
de communicatie over en weer. Kun-
nen en willen wĳ  elkaar verstaan? Het 
communicatieproces gaat langs je 
heen, als je niet weet waar het over 
gaat. En als je alleen maar zelf aan het 
woord bent, is het moeilĳ k te horen 
wat de ander jou zeggen wil. Com-
municatie is er altĳ d en overal. En er is 
geen boek, dat zoveel boodschappen 
doorgeeft als de bĳ bel. Vandaag rich-
ten wĳ  ons op het evangelie volgens 
Matteűs. Matteűs richtte zich met 

het schrĳ ven van zĳ n evangelie tot de 
jonge kerk, in de hoop, dat die eerste 
christelĳ ke gemeenten zouden vol-
harden. De blĳ de boodschap zou hen 
sterken. Hĳ  had al in de gaten had, hoe 
de verspreiding van de blĳ de bood-
schap tot stand is gekomen. Het begint 
bĳ  Jezus Christus, die de opdracht had 
om te genezen en het goede nieuws 
van het koninkrĳ k te verkondigen. 
Maar het blĳ ft niet bĳ  één persoon. De 
woorden worden gesproken van God 
tot mens en van mens tot mens en 
dat gaat sneller als vele mensen tege-
lĳ kertĳ d op pad gaan. Matteus spreekt 
van “apostelen”. Zĳ  zĳ n gezondenen, 
die op weg gaan. Jezus zendt hen uit, 
zoals hĳ  ook zelf was uitgezonden om 
met toewĳ ding, aandacht en betrok-
kenheid in alle lagen van de bevolking 
aanwezig te zĳ n. Op weg gaan, al is het 
maar voor een wandeling, kan in deze 
tĳ d prima. Onderweg zĳ n met een 
opdracht is niet altĳ d gemakkelĳ k. En 
soms kom je tot stilstand. Maar met 
de woorden van de profeet Micha, zĳ n 
wĳ  overbrengers van de Messiaanse 
vrede, die de relatie met God herstelt. 
Gebed uit Iona
God,
U hebt mĳ  in de wereld gebracht om zout 
voor haar te zĳ n. 
Ik was bang betrokken te raken, 
bang door de wereld besmet te worden, 
bang dat mĳ n zout zou oplossen in water. 
U heb mĳ  in de wereld gebracht om haar 
licht te zĳ n. 
Ik was bang voor de schaduwen 
en mĳ n licht doofde langzaam uit. 
U hebt mĳ  in de wereld gebracht om in 
gemeenschap met anderen te leven. 
Zo leerde U mĳ  lief te hebben, 
met anderen te delen, 
te strĳ den voor brood en gerechtigheid, 
uw waarheid belichaamd in mĳ n leven. 
Zo zĳ  het. (Peggy Cuchlo, Uru-
guay)
Kĳ k en luister op: www.youtube.
nl. Zoek op: pkn Giethoorn. Bel 
of mail: ds. Astrid van Waard (tel.: 
06-83696929, astridvanwaard@hot-
mail.com), of Marjan ter Beek (marjan-
hop1@gmail.com, 038-7370109). Even 
de stilte van de kerk opzoeken kan op 
maandagmiddag van 13.30-14.30 uur 
en op woensdagavond van 19.00-20.00 
uur. 
“Dankbaar terugkĳ ken, verlan-
gend vooruitkĳ ken”.
Onze zorgverleners krĳ gen in deze 
tĳ d, waarin zo veel extra intensieve 
zorg geboden moet worden met vaak 
een minimale bezetting, heel terecht 
veel complimenten en blĳ ken van 
waardering. De zorgverlener in de 
breedste zin des woords, waaronder 
ook de mantelzorger. Een beroep of 
vrĳ willigers taak met lichte en don-

kere momenten. Een dankbaar gebaar, 
woord, lach of teken kan daarbĳ  
veel betekenen. Maar ook het besef 
van dankbaarheid voor de gekregen 
kracht. Het kan alles net iets lichter 
kleuren. Vreugde en verdriet liggen 
dicht bĳ  elkaar. En vaak kunnen we er 
ook geen invloed op uit oefenen. En 
alles wat de mens positief gestemd 
kan houden is daarbĳ  natuurlĳ k erg 
welkom. Een gek woord in deze con-
text, maar helpend hierbĳ  kan bĳ voor-
beeld een “souvenir” zĳ n. Een spreuk, 
gezegde of oneliner die je opschrĳ ft en 
ophangt. Of een voorwerp, gevonden 
op een blĳ e dag. Zo’n dag met een 
gouden randje. Een dag waarvan je op 
het moment zelf al beseft, dit wordt 
er een om nooit te vergeten. Je raapte 
een mooie dennenappel en steentje 
op die thuis een ere plekje kregen op 
het dressoir. En elke keer wanneer je 
er even bewust naar kĳ kt of je oog 
er spontaan opvalt herinner je je die 
vreugde en dat positieve gevoel weer.  
“Dankbaar terugkĳ ken, verlangend 
vooruitkĳ ken. Deze woorden van 
Petrus uit het Bĳ belboek Handelingen 
drukten de gedachten rondom het dit 
jaar zo bĳ zondere jubileum: 50 jaar 
Pinksterconferentie Opwekking in 
Biddinghuizen kort maar kernachtig 
uit. Vĳ ftig keer stroomden mensen 
uit allerlei kerken uit heel Nederland 
samen om onderwĳ s, toerusting en 
kracht te ontvangen voor hun navol-
ging van Jezus. Vĳ ftig keer deed God 
wonderen. Vĳ ftig keer mochten we 
zĳ n verlossing en genade ontvangen. 
Tegelĳ kertĳ d willen we niet alleen 
maar terugkĳ ken, maar verlangen we 
ook naar een krachtige werking van 
Gods Geest tĳ dens Pinksteren 2020. 
We hebben immers steeds weer Gods 
aanraking en leiding nodig om verfrist 
en vol geloof en liefde het leven met 
Hem voort te zetten.” (Citaat overge-
nomen van de site Opwekking). 

Voor u allen een goede week gewenst. 
Vriendelĳ ke groet, Petra van Wieringen.
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Kerkdiensten Kuinre. Op 14 mei 
jl. is er een nieuw protocol bekend 
gemaakt voor het houden van kerk-
diensten. Momenteel zĳ n we in Kuinre 
bezig hoe we dit handen en voeten 
kunnen geven om misschien weer 
kerkdiensten op te kunnen star-
ten. Het zal een hele uitdaging zĳ n 
om dit allemaal goed te organiseren 
en vorm te geven, maar we hopen 
dat we op een bescheiden en vei-
lige manier samen diensten kunnen 
houden. Zodra we weten hoe we dit 
gaan doen, hoort u van ons. Op onze 
website https://kuinreblankenham.
protestantsekerk.net/ plaatsen we de 
updates met betrekking tot de kerk-
diensten en activiteiten. 
Zondagsschool Kuinre. Wat een 
bĳ zondere periode hebben we achter 
de rug. Niet naar school, niet naar de 
kerk, alle lessen op afstand en jezelf 
zoveel mogelĳ k thuis vermaken. De lei-
ding miste uiteraard de ontmoetingen 
met de kinderen en om toch verbon-
den met elkaar te zĳ n, hebben we de 
kinderen voorzien van materialen en 
verhalen. Middenin de veertigdagentĳ d 
zĳ n we gestopt met alle activiteiten. 
De kinderen waren net begonnen met 
het versieren van hun wandelstok. 
Dus hup allerlei pakketjes gemaakt en 
bĳ  de kinderen bezorgd inclusief hun 
wandelstok. Rondom Pasen kregen we 
allemaal leuke foto’s van de prachtige 
creaties. Tja en dan na de Pasen hoe 
gaan we verder? Na een kleine week 
rust wordt er vanaf 26 april elke week 
een verhaal en een kleine verwerking 
in de app groep gezet. De verhalen die 
we anders zouden behandelen bĳ  de 
zondagsschool, mochten de kinderen 
nu thuis zelf doen. Een ieder is vrĳ  om 
dit te doen er waren geen verplichtin-
gen. Kortom een inspirerende periode 
voor iedereen. Dit jaar gaan Danique 
Havelaar en Justin Ram de zondags-
school verlaten. Over de invulling van 
deze overstap en hoe we dat gaan 
doen zĳ n we nog in overleg. Duidelĳ k 
is wel dat ze een Bĳ bel krĳ gen. Daarna 
houden we vakantie. Allemaal een hele 
� jne vakantie en tot in september! 
Mochten er wĳ zigingen komen dan 
komt dat via de nieuwsbrief of app 
groep bĳ  jullie. 
Jeanet, Helma, Joke, Trienette, Rypke, 
Alieke, Elise en Linda 
In tĳ den van corona is het goed om 
naar elkaar om te kĳ ken en een beetje 
voor elkaar te zorgen. Mocht u hulp 
nodig hebben, voor het halen van de 
boodschappen, medicĳ nen, post weg-
brengen enz. dan mag u altĳ d Clara 
Mulder bellen op 0527-231367. O ja, 
denk niet: “laat maar.” Nee gewoon 
doen! We zĳ n er om elkaar te helpen
Het Coronavirus en de collecten.
Dit lĳ kt een vreemde combinatie, 
maar is het eigenlĳ k toch niet. Van-
wege het coronavirus is het tĳ delĳ k 
niet toegestaan om bĳ eenkomsten 
met grotere aantallen mensen te orga-
niseren en daar valt ook de wekelĳ kse 
eredienst in veel kerken onder. Missen 
we het ook zo, dat samenkomen als 
gemeente in Gods huis? Snappen we 
een beetje het heimwee van de dichter 
van de bekende Psalm 84? Hopelĳ k 
mogen we elkaar weer snel in onze 
kerken begroeten. 
Zonder wekelĳ kse � nanciële bĳ dra-
gen in de collecten kunnen diakenen 
en kerkrentmeesters minder goed 
hun werk doen. Dus wat is er mis om 
gemeenteleden te vragen, ook in deze 
tĳ den, dat er geen kerkgang mogelĳ k 
is kerk en diaconie � nancieel niet te 
vergeten. 
Denk bĳ voorbeeld aan de diaconale 
collecte of aan het onderhoudsfonds 
van onze eigen kerk. Wĳ  als kerkrent-

meesters en diakenen vragen de kerk 
en diaconie � nancieel niet te vergeten, 
doe dat dan in het volle besef van deze 
onzekerheden, onder vermelding van 
bv. “gift diaconie, kerk in actie, kerk-
voogdĳ , onderhoudsfonds” of noem 
maar op. 
Ga met God en Hĳ  zal met je zĳ n.
Ga met God en Hĳ  zal met je zĳ n 
jou nabĳ  op al je wegen
met Zĳ n raad en troost en zegen.
Ga met God en Hĳ  zal met je zĳ n.
Ga met God en Hĳ  zal met je zĳ n 
bĳ  gevaar, in bange tĳ den
over jou Zĳ n vleugels spreiden
Ga met God en Hĳ  zal met je zĳ n
Ga met God en Hĳ  zal met je zĳ n 
tot wĳ  weer elkaar ontmoeten
in Zĳ n naam elkaar begroeten
Ga met God en Hĳ  zal met je zĳ n
Als kerkenraad willen wĳ  u vragen 
als er ziekte is of behoefte aan een 
gesprek contact op te nemen met de 
scriba of de ouderling. Wĳ  zĳ n graag 
op de hoogte.    
Met een vriendelĳ ke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.

Zondag 21 juni
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Jeremia 20: 7-13 en Matteus 
10: 16-33
We lezen Matteüs 10: 16-33. Een 
prachtige tekst over de zorgzaamheid 
van God. God zorgt voor alle vogels, 
zou hĳ  dan ook niet voor mensen zor-
gen? Toch roept deze tekst ook vragen 
op, juist op de momenten dat we zorg 
nodig hebben, kan ons ook het gevoel 
overvallen: is Hĳ  er wel voor mĳ ?
Zondag 28 juni
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Jeremia 29: 4 -14 en Matteus 
10: 34–42
Van de tekst uit Matteüs 10: 34-42 
kunnen we schrikken. Jezus zegt: 
“denk niet dat ik gekomen ben om op 
aarde vrede te brengen. Ik ben niet 
gekomen om vrede te brengen, maar 
het zwaard”. Rond Jezus scheidden 
zich de geesten.
Waar wĳ  hem soms alleen maar voor 
een lieve Jezus houden, daar breekt Hĳ  
in met zĳ n radicaliteit. Niet alles kan 
voor wie met Hem wil leven. Het kost 
iets om te werken aan verbondenheid 
met de minstbedeelden. Daden en 
gebaren van solidariteit komen niet uit 
onszelf op, maar worden aangewak-
kerd door Gods Geest. Dan kunnen 
we niet langer zwĳ gen of ons hoofd 
wegdraaien bĳ  het zien van onrecht op 
deze aarde.
De strĳ d tussen goed en kwaad gaat 
altĳ d door.
Kerkdiensten
Vanaf juni zĳ n de kerkdiensten i.v.m. 
de corona-maatregelen weer beperkt 
toegankelĳ k.
De live-uitzendingen zĳ n te volgen via: 
www.kerkdienstgemist.nl  
I.p.v. een gift in de collectezak kunt u 
een bĳ drage overmaken per bank.
Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943 
53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. 
Steenwĳ kerwold
Kerkrentmeesters: NL 17 RABO 0149 

0057 17  t.n.v. Kerkrentmeesters Pro-
testantse Gem. Steenwĳ kerwold
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.protestant-
sekerk.nl. 
Richtlĳ nen voor het houden van 
kerkdiensten
We houden de kerkdienst weer in 
aanwezigheid van een beperkt aantal 
gemeenteleden. Hieronder geven wĳ  
aan wat binnen onze kerk mogelĳ k is 
en wat eventueel onze ideeën zĳ n.
1.Als kerkenraad zĳ n we verplicht om 
een gebruiksplan op te stellen, hoe we 
allerlei zaken gaan regelen. 
2.Tĳ dens een kerkdienst mogen tot 30 
juni maximaal 30 personen (vanaf 1 juli 
100) in het kerkgebouw aanwezig zĳ n. 
In onze kerk is het mogelĳ k om maxi-
maal 24 mensen aanwezig te hebben 
die allemaal 1,5 meter van elkaar zit-
ten. Met echtparen kan het iets meer, 
maar inclusief predikant, ambtsdragers 
en koster niet meer dan het aangege-
ven maximum aantal van 30 personen.
3.Omdat het voor ons ook aftasten is, 
hoe één en ander gaat lopen, en wĳ  
juni ook als proefmaand zien, kan het 
zĳ n dat we nog niet tot het maximale 
van 30 personen gaan. 
4a.Je bent verplicht om te werken met 
een reserveringssysteem. Dit betekent 
dat je van tevoren moet opgeven dat 
je een kerkdienst wilt bĳ wonen. Als je 
denkt dat het maximum wordt over-
schreden dan zul je afspraken moeten 
vastleggen hoe je daarmee omgaat. In 
de kerkenraad is nu bĳ voorbeeld geop-
perd om eerst degenen in aanmerking 
te laten komen die de kerkdiensten 
niet online kunnen “bĳ wonen”. 
b.De ophaaldienst kunnen we niet uit-
voeren zoals we dat altĳ d deden, maar 
wellicht weet u daarvoor een creatieve 
oplossing te vinden.
c.Om goede plannen te maken, lĳ kt 
het ons wel goed om te inventariseren 
wie graag vanaf 1 juni weer een kerk-
dienst zou willen bĳ wonen of dat je 
daar liever nog mee wacht totdat de 
maatregelen verder worden versoe-
peld.
Neem hiervoor contact op met de 
scriba, Gerrit Dekker, telefoon 06-106 
506 72 of scriba@pk-steenwĳ kerwold.
nl  Meer hierover vindt u in Kontakt.
Examens
Wat een vreemd einde van je school-
tĳ d als je dit jaar examen zou doen. 
Ineens stopt het spannende jaar en 
hoor je, na nog wat toetsen dat je 
geslaagd bent of niet. Echt wel een 
gemis: geen spanning voor de exa-
mens, geen ontlading op de dag dat je 
weet dat je geslaagd bent, geen gala, 
eindfeest en waarschĳ nlĳ k ook niet 
de vakantie waar je op had gehoopt. 
Dat is best teleurstellend. Dat kan ik 
me goed voorstellen. Maar toch voor 
iedereen die geslaagd is: van harte 
gefeliciteerd, je hebt er tenslotte wel 
al die jaren voor gewerkt.
En ook als het nog niet gelukt is: sterk-
te met de herkansing, hoe die er ook 
uit ziet. Jĳ  komt er ook!
Ondanks alles een � jne, verdiende 
vakantie gewenst en straks veel plezier 
en succes op je vervolgopleiding. 
Bloemen
Met een hartelĳ ke groet en een 
bemoediging zĳ n de bloemen uit de 
dienst van zondag 31 mei gebracht bĳ  
dhr. J. Fledderus aan de ten Holthe-
weg. De bloemen uit de dienst van 
zondag 7 juni zĳ n, met een hartelĳ ke 
felicitatie voor haar 94e verjaardag, 
gebracht bĳ  mevr. J. de Wilt-Bezemer 
van de Witte Paarden en de bloe-
men uit de dienst van zondag 14 juni 
zĳ n met een hartelĳ ke groet en een 
bemoediging gebracht bĳ  mevr. C.F. de 

Groot-Kramer aan de Boomsluiters.
Giften
Ouderling dhr. Klarenberg ontving 
€10 voor de kerk. Ds. van Veen ont-
ving €20 en 2 x €10 voor de kerk. De 
Kerkrentmeesters ontvingen op haar 
rekening de volgende giften: 3 x €10, 3 
x €20, 4 x €25, 2 x €50, €30, €300 en 
€ 340. De diaconie heeft van diverse 
gemeenteleden giften ontvangen tĳ -
dens deze crisistĳ d met een totaalbe-
drag van €655. We willen iedereen 
hartelĳ k bedanken voor hun bĳ drage.
Van de Kerkrentmeesters
In kerkbladen en andere media wordt 
melding gemaakt van het feit dat de 
landelĳ ke organisatie ‘Aktie-Kerkba-
lans’ voorstelt aan de deelnemende 
kerken, een extra kerkbalans actie te 
houden. Ze stellen dit voor vanwege 
de extra kosten en derving van de 
inkomsten in verband met de Coron-
acrisis. Deze extra actie zou dan kun-
nen plaatsvinden in juni/juli. 
Afgelopen week is dit landelĳ ke voor-
stel besproken in onze vergadering. 
We constateren dat de extra kosten 
i.v.m. Corona, in onze gemeente tot 
op dit moment meevallen. Er worden 
regelmatig giften gestort door betrok-
ken gemeenteleden. Wat het uiteinde-
lĳ ke resultaat onder de streep zal zĳ n, 
zal over een tĳ dje duidelĳ k worden. 
Wĳ  zĳ n van mening dat deelname aan 
een extra Actie-Kerkbalans in onze 
gemeente niet noodzakelĳ k is. Het zou 
bovendien het gevoel kunnen verster-
ken dat we de Actie-Kerkbalans nog 
maar pas hebben gehad.
We hebben er alle vertrouwen in dat 
we met de reguliere Actie-Kerkbalans, 
straks in januari, weer een beroep 
kunnen doen op onze gemeenteleden, 
dat is in voorgaande jaren immers wel 
gebleken.
Kontakt
Kopĳ  voor het zomernummer van 
Kontakt kunt u tot en met woensdag 
24 juni inleveren via kerkelĳ kbureau@
pk-steenwĳ kerwold.nl
Wĳ  leven mee
Als u iets te melden heeft of door te 
geven betre  ́ende pastoraat, neem 
dan gerust contact op met één van de 
ouderlingen of met de predikant. Het 
leven van mensen is vaak een weg van 
op en neer. Zo ook in onze gemeente. 
Sommige mensen hebben veel zorg 
nodig. Er zĳ n ook mensen voor wie de 
toekomst onzeker is of die wachten 
op spannende behandelingen of nadere 
onderzoeken. En dan zĳ n er de man-
telzorgers die soms zwaar belast wor-
den, maar hun werk met veel liefde 
doen. Alle zieken en hun verzorgers 
sterkte toegewenst! 
Eenzaamheid
In nieuwsberichten in de media wordt 
duidelĳ k dat met name ouderen zich 
nu eenzaam voelen. Het bezoek blĳ ft 
weg. Dat betekent dat ook mensen uit 
onze eigen gemeenschap nu menselĳ k 
contact moeten missen. De maatre-
gelen rondom het Coronavirus raken 
ons dus in de ziel en het wezen van 
wie we willen zĳ n als gemeenschap. U 
kunt altĳ d 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 bel-
len en te informeren hoe het gaat. 
Voor veel mensen is een dagelĳ ks 
praatje via de telefoon al � jn.
Tenslotte 
In deze tĳ d van hoop en verwachting 
zĳ n we weer begonnen mensen toe 
te laten in de kerk. Eerst nog voor-
zichtig met gepaste afstand en zonder 
gemeentezang, in de toekomst wellicht 
ook weer met samen zingen. Juist het 
niet mogen zingen met elkaar wordt 
als een groot gemis ervaren. Het is 
allemaal onwennig en vreemd nu, ook 

in onze eigen vertrouwde kerk. De 
huidige situatie vraagt geduld, hoop en 
verdraagzaamheid. We hopen natuur-
lĳ k dat het met alle versoepelingen, die 
nu gaande zĳ n, het aantal besmettin-
gen niet zal oplopen. Ondanks dit alles 
is het � jn wat vertrouwde gezichten 
voor me te zien in de diensten.
Woordelĳ k
Ieder van ons wordt geroepen
door uw stem van binnenuit tot
juist déze unieke mens.
Geef mĳ  de stilte om te luisteren
naar die stem in mĳ .
Geef mĳ  het inzicht mĳ n roeping,
uw beroep op mĳ  te verstaan.
Geef mĳ  de moed en het vertrouwen 
daar
naar te handelen en te zeggen:
“Hier ben ik”.
Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

Met vriendelĳ ke groeten, 
ds. Eric van Veen

Diensten
21 juni om 10:00 uur vanaf de web-
site of via de Kerkomroep, in deze 
gezamenlĳ ke dienst hoopt ds. D. Wol-
ters voor te gaan. Collectes: Stichting 
Dorotty OekraÃ ne, instandhouding 
van de eredienst, algemene doelein-
den.
28 juni om 10:00 uur vanaf de web-
site of via de Kerkomroep, in deze 
gezamenlĳ ke dienst hoopt ds. mw M. 
Hazeleger uit Beilen. voor te gaan. 
Collectes: diaconie, instandhouding 
van de eredienst, Voedselbank.
28 juni 2020 om 19:00 uur vanaf 
de website of via de Kerkomroep, in 
deze dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor 
te gaan. De organist is dhr. J.S. Wuite. 
Collectes: diaconie, instandhouding 
van de eredienst, Voedselbank.
Agenda: 25 juni 2020 om 20:00 uur, 
Thema-avond “Een brief van jezus”, 
Livestream.
Bĳ  de dienst van 21 juni
Komende zondag gaat ds. Dick Wol-
ters voor in de online dienst vanuit 
de Mariakerk. Thema van de dienst 
is: ‘Een brief van Christus’. We lezen 
met elkaar 2 Korintiërs 3: 1-6. Na zĳ n 
hemelvaart is Jezus niet meer fysiek 
op deze wereld, maar Hĳ  overbrugt 
de afstand door de wereld een brief te 
schrĳ ven. Wĳ , als gemeente van Chris-
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tus, zĳ n die brief. Veel van de mensen 
die we dagelĳ ks ontmoeten, kennen 
Jezus niet, of lezen nooit een Bĳ bel, 
maar ze zien ons wel. En zĳ n wĳ  te 
lezen als brieven van Christus? Zĳ n we 
in woord en daad getuige van Hem?
Kerkdiensten na 1 juli
Zoals het er nu naar uitziet mogen we 
vanaf 1 juli weer kerkdiensten houden, 
met 100 mensen op 1,5 meter afstand. 
Alle informatie hierover staat in de 
brief die u thuis ontvangen heeft en 
ook op de website staat. We werken 
met een reserveringssysteem. Wilt 
u regelmatig de diensten bĳ wonen? 
Geef het eenmalig door via: reserve-
ring@hervormdvollenhove.nl of via: 
06-29242811.
Zangers gezocht!
Helaas is het nog niet mogelĳ k om in 
de diensten als gemeente te zingen. 
We willen daarom werken met een 
aantal vrĳ willigers, die als voorzangers 
liederen namens de gemeente zingen. 
Wilt u meezingen? Geef het aan via: 
zangers@hervormdvollenhove.nl
Technici gezocht!
De diensten zullen met beeld worden 
uitgezonden. Om alles in goede banen 
te leiden zĳ n we op zoek naar mensen 
die de camera’s willen bedienen, naar 
mensen die de schermen en de power-
point willen bedienen en naar mensen 
die de microfoons van de zangers in 
combinatie met het orgel goed kunnen 
afstemmen. Is één van deze taken iets 
voor jou? Meld je dan bĳ  dwolters@
hervormdvollenhove.nl of jlassche@
hervormdvollenhove.nl
Extra dienst op 28 juni ’s avonds!
Op zondagavond 28 juni zullen we om 
19 uur dienst houden met 30 mensen 
vanuit de Grote Kerk. Ds. Hendri Pap 
gaat in deze dienst voor. We benut-
ten deze dienst om te oefenen met 
alle maatregelen die nodig zĳ n om een 
week later voor 100 mensen dienst 
te kunnen doen. Daarom zullen de 30 
beschikbare plaatsen gevuld worden 
met coördinatoren, zangers en tech-
nici, die zich moeten voorbereiden 
op de rol die ze na 1 juli in moeten 
nemen.
Thema-avond 25 juni
Op donderdagavond 25 juni is er om 
20 uur weer een thema-avond, dat 
uitgezonden wordt via de YouTube 
LiveStream van ds. Dick Wolters en 
via de website van de hervormde 
gemeente. Thema voor de avond is: 
‘Een brief van Jezus’. We denken dan 
verder na over het thema dat de zon-
dag daarvoor centraal stond tĳ dens de 
dienst.
Meer informatie vindt u via de website 
van onze gemeente.
Bedankt: Kerkomroep in Coro-
na-Tĳ d
Na een heel aantal weken een bĳ zon-
der weekprogramma gedraaid te heb-
ben, stopt de Kerkomroep nu. We 
willen alle vrĳ willigers die op welke 
manier dan ook zich hebben ingezet 
voor deze programmering hartelĳ k 
danken! Het was geweldig wat jullie 
allemaal gedaan hebben. Vele gemeen-
teleden zĳ n enthousiast over de 
manier waarop jullie dit vorm hebben 
gegeven. Soli Deo Gloria!
Verkoop van collectebonnen op 
andere wĳ ze. In verband met Covid-
19 gaan we de organisatie rondom de 
verkoop van collectebonnen (voorlo-
pig) anders invullen. Wanneer u collec-
tebonnen wilt kopen, kunt u hiervoor 
een mail sturen naar cvk� nancieel@
hervormdvollenhove.nl.
In de mail vermeld u welke bonnen 
(€0,60, €1,- of €1,40) u wenst en het 
aantal velletjes, tevens graag vermel-
ding van uw naam en adres. Uw bestel-
ling wordt vervolgens gereed gemaakt 

en bĳ  u bezorgd.
Op deze manier verminderen we de 
kans op besmettingsgevaar en worden 
de RIVM-richtlĳ nen in acht genomen.
Verjaardagsfonds Vollenhove en 
Sint Jansklooster
Zoals u wellicht al weet en gemerkt 
heeft is het verjaardagsfonds tĳ delĳ k 
gestopt door de maatregelen rondom 
Corona. We houden de adviezen en 
richtlĳ nen rondom het virus in de 
gaten, maar we zullen deze zomer-
maanden nog niet starten. Stel dat u 
een gift wilt doen dan kan dat op de 
volgende rekeningnummers:
Voor Vollenhove: t.n.v Hervormde 
Gemeente Vollenhove o.v.v. Verjaar-
dagsfonds Vollenhove Stad NL69RA-
BO0301807426
Voor Sint Jansklooster: t.n.v. Her-
vormde Gemeente Vollenhove o.v.v. 
Verjaardagsfonds Sint Jansklooster 
NL68RABO3018124634
Wĳ  hopen het verjaardagsfonds weer 
op te pakken zodra het kan. Hartelĳ ke 
groet van Hennie Klaver en Marry 
Spaak.
Kerkomroep in Coronatĳ d stopt 
(tĳ delĳ k)
Vanaf het moment dat de kerken hun 
deuren moesten sluiten voor gemeen-
teleden en vele mensen door ingrĳ -
pende maatregelen in een isolement 
terecht kwamen, hebben de kerken 
van Vollenhove-Sint Jansklooster de 
krachten gebundeld om dagelĳ ks een 
programma uit te zenden via de kerk-
telefoon. Dit is met inzet van vrĳ wil-
ligers gebeurd, die we van harte willen 
danken!
Nu de vakantietĳ d in zicht komt – 
waardoor er minder vrĳ willigers te 
vinden zĳ n – en de maatregelen ver-
soepelen – waardoor mensen meer 
bewegingsvrĳ heid krĳ gen – zullen we 
deze dagelĳ kse uitzendingen stop zet-
ten. We zenden uit tot en met zater-
dag 20 juni.
De reacties op de programma’s waren 
erg positief. Het werd zeer op prĳ s 
gesteld! Meer dan eens werd gezegd: 
‘We hopen dat deze programma’s een 
blĳ vertje zĳ n!’ U zult begrĳ pen dat de 
intensiteit van de afgelopen weken 
voor een beperkte groep vrĳ willigers 
niet vol te houden is. Wanneer na de 
zomer de Kerkomroep weer opgepakt 
moet worden, hebben we een grotere 
groep mensen nodig. Wilt u een steen-
tje bĳ dragen? Aan de techniek, het 
uitzoeken van liederen, het inspreken 
van teksten, het samenstellen van het 
programma, of op een andere wĳ ze? 
Meldt u dan aan via kerkomroep@her-
vormdvollenhove.nl. U krĳ gt dan uitge-
breidere informatie over hoe u ingezet 
kunt worden. Afhankelĳ k van het aan-
tal aanmeldingen gaan we kĳ ken of een 
doorstart na de zomer mogelĳ k is.
Gezamenlĳ k Zondagsblad
Voor de laatste twee ediies van het 
Gezamenlĳ k Zondagsblad is de kopĳ  
niet (goed) aangeleverd. Een gedeelte 
van de kopĳ  is in deze editie alsnog 
geplaatst. 
Giften
Het College van Kerkrentmeesters 
ontving voor de kerk €350.00 via 
bankreknr.NL75RABO0301801886 en 
een gift van €10,00 ook voor de kerk. 
(Deze giften zĳ n al eerder vermeld 
in de zondagsbrief). Het college van 
kerkrentmeesters heeft via Ds. Wol-
ters een gift ontvangen van €250,00 
voor de verbouw van de kerk. Harte-
lĳ k dank voor deze giften.
Nieuwe ambstdragers
De kerkenraad is verheugd u te kun-
nen mededelen dat Lucie van de Niet 
en Geuje Rook zĳ n benoemd als 
ouderling in wĳ k Ambt en Emmy Bre-
dewout als diaken. Bezwaren, zo die er 
mochten bestaan, tegen de gevolgde 
procedure dan wel tegen belĳ denis 

of levenswandel, kunnen schriftelĳ k, 
gemotiveerd en ondertekend, tot 19 
juni worden ingediend bĳ  één van de 
predikanten of de scriba.
Ankerboeken in coronatĳ d
Wĳ  missen het contact met u bĳ  de 
marktkraam; mogelĳ k mist u ons ook. 
Graag brengen we het evangelie van 
Jezus Christus ook op de markt onder 
uw aandacht. Maar tĳ delĳ k zĳ n we 
vanwege de voorschriften niet op de 
markt aanwezig. U kunt uw bestel-
ling plaatsen op info@ankerboeken.
nl en u kunt ons bellen: Jan Bĳ leveld: 
0527-243491 of Arie Ruitenbeek: 
0527-243545. Interessante uitgaven 
zĳ n: Handboek voor de ouderling 
en bezoek medewerker. In de reeks 
“Puur geloof” verscheen Lĳ den, de les-
sen van Job door Elise Brouwer. Het 
Bĳ na -elke- dagboek voor moeders en 
vaders, geschreven door Rolf Robbe is 
een aanrader; laat jĳ /laten jullie je lei-
den door de Bĳ bel in de opvoeding van 
de kinderen?
Uw bestelling wordt gratis thuisbe-
zorgd
Nieuws van de zendingscommis-
sie
Gebedspunten van de familie Wolters 
uit Praag 
•Wilt u met ons danken voor het 
uitblĳ ven van een werkelĳ ke corona-
crisis in Tsjechië. De maatregelen die 
de regering heeft genomen zĳ n erg 
strikt (zie onze blog), maar gelukkig is 
er daardoor geen groot aantal zieken. 
We zĳ n dan ook heel blĳ  en dank-
baar dat de maatregelen versoepeld 
worden en we op 17 mei onze eerste 
kerkdienst weer kunnen houden. Zĳ  
het met aanpassingen.
•We zĳ n ook erg blĳ  dat we net voor 
de corona-uitbraak nog zĳ n verhuisd. 
Daar in lock-down wonen, maakt dat 
we snel gewend zĳ n aan onze nieuwe 
plek. En in de tuin leren we, nu het 
weer mooier wordt, de buren kennen: 
studenten, expats en yuppen, een inte-
ressante mengelmoes. Wilt u met ons 
bidden dat we in deze nieuwe context 
kansen mogen krĳ gen om het evange-
lie te delen met onze nieuwe buren.
•Ondertussen gaat het leven ‘gewoon’ 
door, maar via ZOOM, Skype en ande-
re digitale verbindingen. We missen 
contacten met vrienden en zeker Jesse 
en Chaja vinden dat erg vervelend. 
Niettemin: wilt u met ons danken dat 
we niet alleen gezond zĳ n (gebleven) 
maar ook voor het video-onderwĳ s 
dat Jesse en Chaja krĳ gen via school.
•De noodzaak tot fysieke afstand 
heeft vooral negatieve gevolgen voor 
de Missionaire gemeenschappen van 
Network Praha. Juist de plek waar 
randkerkelĳ ken en zoekers aanwezig 
waren, valt nu weg. We gebruiken 
de periode nu, om de gemeenschap-
pen goed te evalueren en ons voor te 
bereiden voor een doorstart in Sep-
tember. Wilt u met ons bidden om 
onderscheidingsvermogen en de lei-
ding van de Heilige Geest.
Wegwĳ s in geloof en theologie: 
Verdieping voor Geïnteresseerden
Op donderdag 2 juli en 1 september 
zĳ n er informatieavonden over de drie-
jarige cursus Theologische Verdieping 
voor Geïnteresseerden (TVG) voor de 
regio Ĳ sselland, voor iedereen die geïn-
teresseerd is in geloof en theologie. 
Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de 
Broederkerk aan de Broederstraat 16 
in Kampen.
De cursus start weer op dinsdag 15 
september. Voor vragen en aanmeldin-
gen kunt u per mail terecht bĳ  secre-
taris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.
com.
Zie ook www.tvgĳ sselland.nl of www.
facebook.com/TVGĳ sselland.

Pastoraat
Anneke van Dĳ k, Visschersstraat 24, 
is weer thuis na een opname in het 
ziekenhuis. We bidden haar kracht en 
gezondheid toe.
Daarnaast denken we aan veel 
gemeenteleden die in een moeilĳ ke 
periode zitten. We noemen hen vaak 
niet bĳ  naam. Soms zitten ze al hele 
lange tĳ d in deze situatie. De wereld 
draait door, maar hun leven staat nog 
steeds stil. Laten we hen nooit verge-
ten!

Met een hartelĳ ke groet,
Dick Wolters

Meeleven met
Dhr. en mw. Raggers- Lok (Koriander 
245 in Vollenhove) zĳ n beiden gedot-
terd in het ziekenhuis in Zwolle en 
na een kort verblĳ f in het ziekenhuis 
in Meppel mochten ze beiden weer 
thuiskomen.
Dhr. A. Hoogstede, Oppen Swolle 
Vollenhove, mocht na een verblĳ f in 
het ziekenhuis in Zwolle weer thuis-
komen. De zieken thuis en elders 
wensen we goede moed toe.
Geboren
Op 8 juni is Luite Jan van der Linde 
geboren. Zoon van Esther en Elwin 
van der Linde, onze diaken. Ze 
wonen Moespot 10 in Vollenhove. 
Deze eerstgeborene van Elwin en 
Esther zal Lucas genoemd worden.
We feliciteren Elwin en Esther van 
harte met Lucas.
HEER, onze Heer, hoe machtig is uw 
naam op heel de aarde. U die aan de 
hemel uw luister toont – met de stem-
men van kinderen en zuigelingen bouwt 
u een macht op tegen uw vĳ anden om 
hun wraak en verzet te breken. Zie 
ik de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren door u daar 
bevestigd, wat is dan de sterveling dat 
u aan hem denkt, het mensenkind dat 
u naar hem omziet? U hebt hem bĳ na 
een god gemaakt, hem gekroond met 
glans en glorie, hem toevertrouwd het 
werk van uw handen en alles aan zĳ n 
voeten gelegd: schapen, geiten, al het 
vee, en ook de dieren van het veld, de 
vogels aan de hemel, de vissen in de zee 
en alles wat trekt over de wegen der 
zeeën. HEER, onze Heer, hoe machtig 
is uw naam op heel de aarde.
Geertruida Mooĳ weer – 
Lassche in herinnering
Op zondag 10 mei is overleden 
Truida Mooĳ weer- Lassche (Groe-
nestraat 38 Vollenhove) in de leeftĳ d 
van 80 jaar. Mede door het protocol 
in verband met het Coronavirus en 
ondanks de optimale verzorging in 
Nieuw Clarenberg, waren de laat-
ste dagen zwaar, ook voor haar man 
Roelof (Leeuwte 10a Sint Janskloos-

ter) en de kinderen.
Het proces van afscheid en het 
steeds minder worden van Truida is 
verwoord op de rouwkaart: ‘Zoals 
een boot heel langzaam achter de 
horizon verdwĳ nt zo hebben wĳ  de 
laatste jaren stap voor stap afscheid 
van je moeten nemen, wat blĳ ft zĳ n 
onze herinneringen.”
Truida Lassche is geboren op 23 juli 
1939. Ze groeide op in een huisje aan 
de oude Beulakerweg in Sint Jans-
klooster. Het gezin Lassche was een 
gezin van tien kinderen. Truida was 
de op een na jongste. De oorlog die 
uitbrak is min of meer aan haar voor-
bĳ  gegaan. Ze speelde in de omgeving 
van het huis, zwom in de Beulaker-
wiede en ging lopend naar de lagere 
school aan de Leeuwte. Later ging ze 
werken in de huishouding. Truida was 
een meisje van achttien jaar toen ze 
verkering kreeg met Roelof Mooĳ -
weer. Op 29 november 1963 huwden 
Truida en Roelof. De veelzeggende 
trouwtekst kwam brief aan de Gala-
ten: ‘draagt elkanders lasten, en ver-
vult alzo de wet van Christus.’ Truida 
en Roelof ontvingen twee dochters: 
Liesbeth in 1965 en Ellen in 1970. Als 
moeder was ze zorgzaam, werkte 
hard in de huishouding. Ze was 
uiterst precies. In de kasten lagen de 
stapels met linnengoed alsof ze met 
een meetlat neergelegd waren. Altĳ d 
in de weer met de stofdoek en de 
bezem. Het onkruid op het erf kreeg 
geen kans. Heel bĳ zonder vond ze 
het om in de lucht naar vliegtuigen te 
kĳ ken. Een uitje was het voor Truida 
om naar Schiphol te gaan om daar 
vliegtuigen te spotten.
In 2003 werd vastgesteld dat Truida 
leed aan een vorm van dementie. Een 
beproeving als je amper 60 jaar bent. 
Truida verloor de grip op het leven. 
Verdrietig voor Roelof en de kinde-
ren. Al die jaren die volgden werd 
Truida niet losgelaten maar verzorgd 
en bezocht aanvankelĳ k in de Talm-
ahof en later in Nieuw Clarenberg 
door Roelof. Tĳ dens de Dienst van 
Woord en Gebed hebben we nage-
dacht over de trouwtekst uit Galaten 
”Draagt elkanders lasten, en vervult 
alzo de wet van Christus.̀  Wĳ  kun-
nen dragen omdat de HEER God ons 
draagt elke dag. We wensen Roeloef, 
de kinderen en kleinkinderen Gods 
troost en genade toe.
In memoriam Mw. E.R. Ket
In de nacht van 4 op 5 mei 2020 is in 
zorgcentrum Nieuw Clarenberg te 
Vollenhove, in haar slaap overleden; 
mw. Regina Elisabeth (Bep) KET, in 
de leeftĳ d van 96 jaar.
Mw. Ket werd op 13 januari 1924 in 
Amsterdam geboren als het kleine 
zusje van Jacobus, Wout en Margo. 
Ze had, zoals ze zelf zei, � jne, onbe-
zorgde jeugdjaren. Vader Ket was 
hoofd groenvoorziening van de 
gemeente Amsterdam en Bep ging 
graag met hem mee op pad, met 
name naar de Hortus Botanicus, 
waar ze uren kon ronddwalen en 
genieten van alle tropische planten.
In 1935 werd broer Jacobus als predi-
kant beroepen door de Hervormde 
gemeente Giethoorn en omdat hĳ  
niet getrouwd was, ging zus Margo 
met hem mee naar Giethoorn.
Mw. Ket had graag willen doorle-
ren, om later te kunnen werken in 
de Hortus Botanicus, maar door de 
oorlog liep alles anders. In 1943 ging 
ze met haar ouders, bĳ  haar broer en 
zus in de pastorie aan de Beulaker-
weg in Giethoorn wonen.
Na het overlĳ den van haar ouders, 
besloot ze, door de zwakke gezond-
heid van haar zus, bĳ  haar broer en 
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zus in Giethoorn te blĳ ven wonen. 
Als apothekersassistente heeft ze 
ruim 32 jaar gewerkt bĳ  huisarts dr. 
Bech in Giethoorn. Daarnaast zorgde 
ze voor broer en zus, zodat die hun 
werk konden blĳ ven doen en genoot 
van de grote tuin en de mooie natuur 
achter de pastorie met de vele bloe-
men en vogels. In haar hobby foto-
gra� e, kon zĳ  zich daar ook helemaal 
in uitleven.
Alle drie bleven ze ongetrouwd en 
nadat ds. Ket 50 jaar als predikant 
en als bĳ stand in het pastoraat, de 
Gieterse Hervormde gemeente had 
gediend, hield het werk op en moest 
de pastorie beschikbaar komen 
voor een nieuwe predikant. Met hun 
drieën konden ze gaan wonen aan de 
Veldweg in Giethoorn noord, vlakbĳ  
het Molengat.
Ds. Ket gaf de nieuwe woning de 
toepasselĳ ke naam; “de Meul’n boe-
zem “.
Korte tĳ d later stierf daar zus Margo 
en een aantal jaren later ook haar 
broer ds. Ket.
Mw. Ket kon aan de Veldweg blĳ ven 
wonen dankzĳ  de grote hulp van dhr. 
Logchies en hulp van buren, vrienden 
en de thuiszorg, totdat het lichame-
lĳ k niet meer ging en ze in juli 2018 
naar Nieuw Clarenberg verhuisde.
Mw. Ket geloofde onvoorwaardelĳ k 
in haar Hemelse Vader en in de Bĳ -
bel.
Ze had grote moeite met theolo-
gen die beweerden dat je de Bĳ bel 
niet serieus- of letterlĳ k hoefde 
te nemen, of niet geloofden in de 
opstanding van Jezus.
De laatste woorden die ds. Ket, vlak 
voor hĳ  stierf, tegen zĳ n zus Bep 
sprak waren; ‘Vasthouden, de Bĳ bel 
niet loslaten, vasthouden aan ons 
geloof.’ En dat heeft ze ook gedaan.
Een aantal jaren geleden had ze 
gevraagd of ik haar uitvaartdienst 
wilde verzorgen en samen hebben 
we de liturgie opgesteld, met liede-
ren die getuigen van Gods Schepping, 
met name de bloemen en dieren. Als 
een ‘kleine Franciscus’ heeft ze vele 
jaren, allerlei vogels in- en rondom 
haar huis van eten voorzien. Verder 
moest in de dienst ook haar liefde 
voor poëzie van o.a. Ida Gerhardt 
een plaats krĳ gen en uit de Bĳ bel had 
mw Ket gekozen voor enkele verzen 
uit Psalm 104 en 2 gedeelten uit het 
evangelie van Johannes.
In de dankdienst voor haar leven, 
op vrĳ dag 8 mei j.l in de prot. Kerk 
in Giethoorn, stond het gedeelte 
uit Johannes 14 centraal, waar Jezus 
tegen zĳ n discipelen zegt dat ze niet 
ongerust moeten zĳ n want in het 
Huis van de Vader zĳ n veel kamers, 
waar Hĳ  voor iedereen die in Hem 
gelooft, een plaats zal klaarmaken. 
In het vertrouwen, dat de Heer ook 
voor haar een plaats in dat Vaderhuis 
heeft klaargemaakt, hebben we het 
lichaam van mw. Elisabeth Regina Ket 
begraven op de begraafplaats bĳ  de 
kerk in Giethoorn.
K. de Lange, Marknesse
Feest
Er zĳ n jongeren die afgelopen dagen 
bericht hebben gekregen dat ze 
geslaagd zĳ n voor school. Van harte 
gefeliciteerd. De feesten zullen dit 
jaar een heel ander karakter hebben 
dan normaal; corona pakt iedereen 
aan. Mocht het niet gelukt zĳ n dit 
jaar; ga in september moedig door!
Ten slotte,
Ook in de coronacrisis, bĳ  ziekte, 
onzekerheid, bezorgdheid en angst is 
er het Woord dat richting geeft:
Laat de Heer uw vreugde blĳ ven; ik 
zeg u nogmaals: wees altĳ d verheugd. 

Laat iedereen u kennen als vriende-
lĳ ke mensen. De Heer is nabĳ . Wees 
over niets bezorgd, maar vraag God 
wat u nodig hebt en dank hem in al 
uw gebeden. Dan zal de vrede van 
God, die alle verstand te boven gaat, 
uw hart en gedachten in Christus 
Jezus bewaren.
Vriendelĳ ke groet,
Ds. Hendri Pap

Je hoeft niet bang te zĳ n
al gaat de storm te keer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer
Kerkdiensten
De voorlopig geplande TV diensten 
i.v.m. corona:
21-6 09.30 uur – voorganger: dhr. H. 
Lowĳ s, Noorscheschut
28-6 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. 
Menkveld.
05-7 09.30 uur – voorganger: ds. W.J. 
Menkveld
http://www.pknwanneperveenbelt-
schutsloot.nl/kerk-tv/ 
De dienst kan ook beluisterd worden 
via de website op de “oude” manier: 
online kerkdienstluisteren (Wanne-
perveen).
Aan u als gemeente wordt gevraagd 
om onderwerpen of personen aan 
te dragen voor voorbede. Dit kunt u 
rechtstreeks mailen naar ds. Menk-
veld (jmenkveld@solcon.nl) of door-
geven aan uw wĳ kouderling. Con-
tactgegevens vindt u op de website 
van de kerk. Laten we blĳ ven omzien 
naar elkaar en de helpende hand toe-
steken waar nodig. Vergeet u ook de 
collectes niet? De bankrekeningnum-
mers van kerk en diaconie vindt u 
op de website of op de Leef Mee en 
Nieuwsbrief.
De kerkenraad.
Een kaartje werd verstuurd naar:
Mw. Hendriks-Huisjes in de Perelaar 
i.v.m. haar verjaardag
Mw. Rodermond – de Niet, Veneweg, 
ter bemoediging
Fam. A. Huisman-Bĳ l, voor de verhui-
zing naar Nĳ eveen
Mw. A. Bech- Huisman, Veneweg.
Fam. Wever, De Steenakkers, ter 
bemoediging
Dhr. L. de Goede, Belterweg, i.v.m. 
zĳ n 85ste verjaardag
Mw.. H. Lok-Stam, Kerklaan, i.v.m. 
haar 83ste verjaardag
Fam. Vink, De Steenakkers, ter 
bemoediging
Fam. Van Essen, De Steenakkers, ter 
bemoediging.
Mw. Lok, Lozedĳ k, ter bemoediging
Fam. v/d Veen, zr. Kortplantsoen
Mw. Rodermond-Lok, Veneweg
Jarige 80+ers juli
Onderstaand de jarigen in juli:
02-07 dhr. T. Stoter, 85 jaar.
04-07 dhr. J. Smit, 89 jaar.
07-07 mw. H. Stam-van Benthem, 
Zonnewiede, 87 jaar.
14-07 mw. G. Brand-Manden, 85 jaar.

17-07 dhr. J. Bakker, 80 jaar.
21-07 mw. A. Stoter-Heite, 81 jaar.
27-07 mw. W. de Jonge-Klaver, 91 
jaar.
28-07 mw. H. Benning-Bakker, 85 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd 
en Gods zegen toegewenst.
Overleden
Op 31 mei overleed Albert Roder-
mond. Hĳ  werd 90 jaar. Donderdag 4 
juni werd hĳ  begraven. Volgende keer 
volgt een uitgebreider In Memoriam.
Geslaagden
Amber Fĳ n, Janneke Mondria, Rik 
Klaver, Bernice Klaver, Rudolf Bus-
cher, Dorien de Vos, Casper Heutink, 
Daniek Weĳ s en Leonie Heidema ont-
vingen een roos omdat ze geslaagd zĳ n 
voor hun eindexamen. Jongelui, van 
harte gefeliciteerd met deze prestatie 
en veel succes met de vervolgstudie. 
Vanuit de gemeente
Hendrik Jan Baas is weer thuis uit het 
ziekenhuis in Apeldoorn. De operatie 
is goed verlopen en het herstel is goed 
ingezet. Anneke Vis werd kort opgeno-
men in het ziekenhuis en is weer thuis. 
Verder weet ik niet dat er mensen 
opgenomen zĳ n. Nu er zoveel gepraat 
wordt over gezondheid en gezond-
heidsrisico mogen we extra dankbaar 
zĳ n dat we als gemeente zo gezond 
zĳ n. Wat niet weg neemt dat er ook 
thuis wel zorgen zĳ n. Die mogen wel 
telkens weer vrĳ moedig voor de troon 
van de genade brengen.
Vanuit de Pastorie
Deze tĳ d vraagt om aanpassing en 
geeft beperking maar soms ontstaan 
er ook nieuwe dingen. 2e Pinkster-
dag mocht ik voorgaan in Alteveer, 
mĳ n vorige gemeente. Omdat er geen 
sprake kon zĳ n van een gewone dienst 
en de tweede feestdagdiensten vaak 
ingevuld worden op een wat andere 
manier was er deze keer gekozen 
voor een tienerclub dienst. De tie-
nerclub kon de afgelopen tĳ d ook niet 
doorgaan maar via de App hadden de 
tieners wekelĳ ks contact. Zĳ  hebben, 
ook via de app, de dienst voorbereid 
en waren aanwezig, natuurlĳ k ver-
spreid zittend in de kerk en natuurlĳ k 
een beperkt aantal. Er waren ook 
leiding en kerkenraad aanwezig maar 
verder alleen tieners tussen 12 en 18 
jaar. Dat was een mooie ervaring. Bĳ  
alle verschillende jeugd en aangepaste 
diensten die ik tot nu toe mocht mee-
maken heb ik niet eerder meegemaakt 
dat het grootste deel van de aanwezi-
gen echt uit tieners bestaat. Zo zie je 
maar weer waar een tĳ d als deze ook 
toe kan leiden. Belangrĳ k om daar 
ook op te letten. Niet alleen wat niet 
kan, maar ook wat wel kan. Natuur-
lĳ k moeten we blĳ ven nadenken 
over de risico’s maar, ook vandaag 
geldt; Angst is een slechte raadgever. 
Met verstand gebruik maken van de 
mogelĳ kheden. Ik kĳ k er naar uit dat 
we de komende tĳ d kerkzĳ n weer 
meer handen en voeten gaan geven.
Hartelĳ ke groeten,
Ds. Menkveld.

Nog even geduld en we mogen weer 
naar de kerk. Vanaf 5 juli staan de 
deuren weer wĳ d open om u te ont-
vangen.
Giften. Voor de kerk zĳ n twee 
giften van €10 en giften van €150 
en €50 binnengekomen. Voor de 
diaconie projecten in India is een 
gift van €100 binnengekomen. 
Hartelĳ k dank voor uw gaven. De 
diaconie en de kerk missen deze 
maanden de inkomsten van de col-
lecten. U kunt uw collecte ook 
overmaken voor de kerk op num-
mer NL34INGB0000935070 ten 
name van rentmeesters prot. gem. 
Willemsoord, Peperga, Blesdĳ ke 
of voor de diaconie op nummer 
NL89Rabo0361299397 ten name 
van diaconie protestantse gemeente 
Willemsoord-PepergaBlesdĳ ke.
Verjaardagen. Op 23 juni viert 
mw. C. Wardenier, Paasloregel 36 
haar 98ste verjaardag. Op 3 juli viert 
mw. D.J. de Graaf-Abma, Franke 
Deddenstraat 3, haar 83ste verjaar-
dag. Voor beide dames een hartelĳ -
ke felicitatie en een gezegend nieuw 
levensjaar gewenst.
Solidariteitskas. In deze periode 
komt altĳ d iemand bĳ  u aan de deur 
voor de solidariteitskas, het fonds 
dat kerkelĳ ke gemeenten in nood 
steunt. Van uw bĳ drage van €10 is 
de helft voor onze kerk en moeten 
wĳ  verplicht €5 per ingeschreven 
lid afdragen aan het fonds. In deze 
periode van regels omtrent Corona, 
en het mĳ den van risico’s hebben we 
besloten dat we dit jaar de informa-
tie en acceptgirokaart bĳ  u in de bus 
doen, in plaats van het af te geven 
en het geld te ontvangen. Hopelĳ k 
begrĳ pt u onze afweging en wilt u 
uw bĳ drage overmaken. 
Waar geloof het meest kost.
“Bid voor ons.” Dat is vaak het eer-
ste dat vervolgde christenen vragen. 
Zĳ  kennen het belang van gebed uit 
eigen ervaring. Iedere week geef ik u 
een gebedspunt door: Begin januari 
klopten twee moslimextremisten op 
de deur van pastor Lanli in het Afri-
kaanse land Niger. Ze ontvoerden 
hem en schoten hem drie kilometer 
verderop dood. Lanli liet een vrouw 
en vier kinderen achter. De gemeen-
te van pastor Lanli leeft in angst 
sinds de aanslag. De gemeenteleden 
hebben zich ontfermd over Lanli’s 
vrouw en kinderen, maar iedereen 
worstelt met een groot gevoel van 
verlies. Bid voor deze gemeente.
Vakantie scriba. Henrike en ik 
hebben vakantie van 20 juni t/m 
3 juli. Dit keer geen ‘exotische 
bestemming’ maar een wandel 
vakantie in het Zwarte Woud in 
Duitsland en een stedentrip aan de 
historische Belgische stad Brugge. 
Mocht u ‘de kerk’ nodig zĳ n, neemt 
u dan contact op met uw predikant 
of PGD-contactpersoon.
Kopĳ  GZ. De kopĳ  voor het vol-
gende zondagsblad kunt u inleveren 
tot uiterlĳ k zondag 28 juni 12.00 uur 
bĳ  onze predikant: gvddool@gmail.
com 
Namens de kerkenraad een harte-
lĳ ke groet, Henry Bos ouderling-
scriba
Van de predikant
In memoriam Op 11 juni is ons ont-
vallen Johanna Helena - Ans - Log-
chies, geboren Rĳ ks. Gedurende 

vele jaren bezocht zĳ  met haar man 
Karel zeer trouw onze diensten, 
vanuit Giethoorn waar zĳ  woon-
den aan de Veldweg. Op het laatst 
verbleef zĳ , samen met haar man, 
in Dunninghe in De Wĳ k. Bĳ na 63 
jaar zĳ n zĳ  zeer gelukkig getrouwd 
geweest. Ans was een hartelĳ ke 
vrouw die met een haar kenmerken-
de bescheidenheid altĳ d zeer attent 
en vol aandacht was voor de mensen 
om haar heen. Van jongs af aan was 
zĳ  betrokken bĳ  het werk van de 
zondagsschool - in de stad van haar 
jeugd Zwolle en daarna vele jaren in 
Giethoorn. De door haar georga-
niseerde kinderkerstfeesten waren 
hoogtepunten. Als buitengewoon 
liefdevolle, zorgzame echtgenote, 
moeder, schoonmoeder en groot-
moeder laat zĳ  een zeer lege plek 
achter bĳ  haar man, bĳ  hun kinderen 
en kleinkinderen, bĳ  vrienden en 
ook in de kring van onze gemeente.
Afgelopen dinsdag hielden we in 
onze kerk een dankdienst voor haar 
leven, waarna de teraardebestelling 
plaatsvond op de begraafplaats bĳ  
het ‘Karkien’ te Blesdĳ ke.
In de dienst lazen we onder andere 
haar lievelingstekst Johannes 3:16 
Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hĳ  zĳ n eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet ver-
loren ga, maar eeuwig leven zal heb-
ben. In en uit dat geloofsvertrouwen 
heeft zr. Logchies geleefd, in dat ver-
trouwen heeft zĳ  dit leven getroost 
mogen verlaten. Ons meeleven gaat 
uit naar Roel met Gonnie, Han met 
Hilde en Mark met Henriette, naar 
de kleinkinderen en in het bĳ zonder 
naar haar man Karel nu hĳ  na zoveel 
gezegende jaren samen zonder zĳ n 
Ans verder moet. We bidden dat de 
Heer hem en hen allen zal sterken.
Ans Logchies is 90 jaar geworden. 
Moge haar gedachtenis gezegend 
voortleven onder wie haar gekend 
hebben.
De kerk gaat weer open. Op 
zondag 5 juli gaan de deuren van 
onze kerk weer open en vanaf die 
datum kunnen we dan ook weer 
diensten houden - weliswaar onder 
het juk van de nog geldende corona-
beperkingen. Zo mag er helaas nog 
niet gezongen worden, vanwege 
mogelĳ k gevaarlĳ ke luchtstromen. 
Niettemin mogen we vertrouwen 
dat ook zonder zang onder ons de 
adem van de Geest zal waaien, die 
ons op die zondag allemaal weer 
naar het Huis van de Heer wil lei-
den. Een van de lezingen zal dan - 
hoe kan het anders? - in ieder geval 
Psalm 84 zĳ n - ‘Wat hou ik van uw 
huis…..’ 
Tot slot Wellicht ten overvloede: 
via de Facebookpagina van onze 
gemeente kunt u mĳ n zondagse 
overwegingen zien en beluisteren. 
Ze staan ook op YouTube, als het 
goed is te vinden met de trefwoor-
den Willemsoord Gerrit van den 
Dool. De teksten staan als blogs op 
de website van onze gemeente.

Een hartelĳ ke 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 zĳ n,
worden opgenomen in de krant van die week, die op vrĳ dag of zaterdag bĳ  de abonnees 
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW. 
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties. 
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Gedenkstenen Aanrechtbladen Dorpels Schouwen Vensterbanken Vloeren Wastafelbladen

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

O O K  V O O R  O N D E R H O U D -  E N  R E S T A U R A T I E W E R K Z A A M H E D E N
Stadskanaal: Klompenmaker  2, 9502 EP - Tel. 0599 - 622 290 - Fax 0599 - 616 510 - Emmen: Weerdingerstraat 201 7822 BK - Tel: 0591 - 532 224

E-mail info@jankalknatuursteen.nl - www.jankalknatuursteen.nl

GEDENKSTENEN
 Staande letterplaten
 Enkele gedenkstenen
 Dubbele gedenkstenen
 Liggende zerken
Gedenkstenen met volledige 
bedekking

Gedenkstenen met gedeeltelijke of 
volledige tuin of grint gedeelte
Gedenkstenen met een omranding
Alle uit te voeren in eenvoudig, 
klassiek, kunstzinnig of 
natuurlijk ontwerp

www.brouwertuk.nl




