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Meer rust en ruimte

OLDENHUIS,
COEVORDEN

Hot nieuws vandaag, rascime, zelfs institutioneel
racisme. Hoezo, Nederland racistisch? Terechte verontwaardiging?
Ik denk van niet.
Hoor maar eens hoe het gegaan
is met de toeslagen-affaire bĳ de
belastingdienst. Verdachtmakingen, niet te zuinig. Dubbele nationaliteit? Dan direct twee kruisjes
achter je naam. Onbetrouwbaar
en leugenachtig. Kennelĳk is de
overheid nog steeds niet in staat
deze augiasstal volledig uit te
mesten.
Een ander voorbeeld, Achmed
en Jan solliciteren naar dezelfde
baan. Achmed kan het op voorhand wel schudden omdat hĳ
geen Jan heet. Moslim? Oei, dat
riekt naar geweld.
Uit onderzoek blĳkt verder dat er
ook bĳ sommige wooncorporaties
sprake is van racisme als het gaat
om toekenning van een woning.

NOORDSCHESCHUT

Het zal onwennig
voelen. Onveilig misschien. En
niet knus - als er strikt afstand
genomen wordt. Hier een setje
stoelen voor een stelletje, daar
een rĳtje voor een gezin, een
enkele stoel voor een enkeling.
De kerk voelt leeg aan en is toch
opeens ‘vol’ nu. ‘Ik sta voor U in
leegte en gemis’ zou je misschien
zingen als het had gemogen (Lied
942).
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DOOR DS. TAMMO

WOUTER BAKKER,

ee?
Nog geen a bonn

Vrijwillig
rolstoelen
duwen

Racisme

DOOR DS.

We kunnen als gemeentes geen
genoegen nemen met enkel online
vieringen. Een virtuele verzameling voor Woordverkondiging en
gebed is onvolwaardig. Kerkgang
hoort bĳ kerkzĳn. Maar misschien
kunnen we de gegeven tĳd en
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Commentaar

Er mag wel een halleluja van
af! Niet gezongen, maar toch.
Er zijn namelijk gemeentes
die weer samenkomen. Ze
hebben hun leden uitgenodigd, hun namen geregistreerd en door het hygiëneprotocol geleid. Ze zijn de
coronacrisis doorgekomen
- of de eerste golf in elk geval.

Onvolwaardig
Het zou echter te triest voor
woorden zĳn als de nog geldende
beperkingen ons blĳven blokkeren
in het samenkomen als gemeente.
Het is te onduidelĳk hoelang dit
‘tĳdelĳke abnormaal’ gaat duren.
Het is naïef om te denken dat
alles vanaf 1 september weer gaat
zoals vroeger. En we weten van
decennia kerkverlating hoe makkelĳk en geleidelĳk mensen de
kerkgang ontwend raken. Zeker
als je online van alles kunt meebeleven - en nog wel heerlĳk vanuit
je bed of je luie stoel!

F L E VO L A N D

Henk Binnendijk zei over Corrie ten Boom: "Er was altijd twee meter Jezus om haar heen".

Hoewel het recht op gelĳke
behandeling van ieder mens met
de mond beleden wordt in de
grondwet, is de praktĳk dikwĳls
veel weerbarstiger. De overheid
is er om die waarden te bewaken
en dus overeind te houden met de
nodige machtsmiddelen. Minstens
zo belangrĳk is dat elke Nederlander zich aan de wet dient te
houden, zonder op voorhand ‘ja
maar’ te roepen.

Actief betrokken
Tot de meest indrukwekkende
diensten die ik meemaakte behoren ook de getĳdengebeden in
een klooster bĳ Vaals. Vanaf een
uur of vĳf in de ochtend, een donkere, allengs lichter wordende
kerk. Een diepe stilte, waarin de
vogels voorgaan in de lofzang
en je vervolgens psalmen meebidt met de monniken. Een open
raam, een zuchtje wind. Na elke

psalm een klein gloria: Eer aan de zullen meer ramen open moeten
zetten om te ventileren. Maar
Vader en de Zoon en de heilige
Geest. Zoals het was in het begin, misschien kan ook de Geest meer
waaien waar leten nu en altĳd
terlĳk ruimte
en in de eeuwen
OOK AL WAS DE KERK ZO GOED
geschapen is.
der eeuwen. En
ALS LEEG, HIJ VOELDE NIET LEDIG,
Ontslaat de ruimdan stond je als
MAAR VREDIG. MISSCHIEN KUNNEN
te ons van een
vanzelf op met
WE FOCUSSEN OP WAT WEER KAN EN
verplicht gevoel
de monniken, en
LEEGTE LEREN ERVAREN ALS RUIMTE.
om het toch
boog je ootmoevooral gezellig te maken. Kunnen
dig het hoofd. Ook al zong ik
niet, ik was volop, intens en actief we door minder geloop, afleiding
en gezang beter stil worden. Wie
betrokken op de eredienst. Ook
weet voelen we ons niet eenzaal was de kerk zo goed als leeg,
mer, maar juist sterker verbonden
hĳ voelde niet ledig, maar vredig.
met elkaar in die rust waarvan
Henk Binnendĳk sprak over CorRamen open
rie ten Boom: er was altĳd twee
Zouden we ook vanuit de andermeter Jezus om haar heen. Ruim
halvemeterkerk kansen kunnen
voldoende om die anderhalve
zien om de rust en ruimte van
meter afstand te overbruggen.
het geloof dieper te ervaren? We

Collectetrooster
2021 beschikbaar

Elkaar beter leren
kennen

Inspiratiekrant voor
nieuw kerkseizoen

Abonnement
nog niet betaald?

Collecteren in de kerk in 2020
verliep anders dan gebruikelĳk.
Vanwege de coronacrisis konden er geen collectezakken meer
rondgaan. De PKN heeft voor het
aankomende kerkelĳk jaar een
nieuw collecterooster opgesteld
met missionaire, diaconale en jongerenprojecten. Kerken kunnen
naar eigen inzicht plaatselĳke doelen op dit rooster zetten.

De Protestantse Gemeente
Colmschate Schalkhaar heeft het
jaarthema voor 2020-2021 vastgesteld: ‘Ken je mĳ?’ In het komende
seizoen worden activiteiten ontwikkeld die ervoor moeten zorgen
dat gemeenteleden elkaar beter
leren kennen. Maar ook wil de
gemeente graag dat de inwoners
van Colmschate meer in contact
komen met de kerk.

Als aftrap van het nieuwe kerkelĳke
seizoen verschĳnt de Inspiratiekrant op zondag 13 september.
Een vrolĳke krant vol nieuws, tips
en inspiratie voor iedereen die de
kerk een warm hart toedraagt.
Kerken en geïnteresseerden kunnen deze kranten bestellen en
uitdelen na de dienst, bĳvoorbeeld
tĳdens de startzondag of startactiviteiten.

Doe het nu!
Een aantal abonnees heeft het
abonnementsgeld over dit jaar nog
niet betaald. Weet u niet zeker of
u al betaald hebt? Kĳk dat dan svp
even na. Nog niet betaald? Doe
dat dan alstublieft per omgaande.
Anders moeten we u per post een
herinnering sturen. Dat geld steken
we liever in het Gezamenlĳk Zondagsblad.

ruimte anders verstaan dan enkel
beperkend. Kunnen we focussen op wat wel kan, en kunnen
we de leegte leren ervaren als
ruimte. Om met een psalm in te
stemmen: ‘Hĳ is het die ons heeft
gered, die ons in ruimte heeft
gezet’.

Download het collecetrooster via www.kerkinactie.nl/
kom-in-actie/collectes

Bron: www.pcgs.nl

Bestellen kan tot maandag 7 september 12.00 uur
via www.gezamenlĳkzondagsblad.nl/inspiratiekrant

Vooroordelen maken alles op
voorhand kapot. Hoe gaan wĳ
met elkaar om, hoe beoordelen wĳ onze naasten, van welke
huidskleur of overtuiging dan
ook? Eerst eens goed in de spiegel kĳken, dat scheelt al een heel
stuk. De oudste grondwet begint
bĳ het eerste gebod en ieder weet
wat dat behelst.

Hebt u vragen over uw abonnement of bent u de factuur
kwĳt? Stuur dan een mailtje aan: henriette@topic-cc.nl
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Welke film gaat u
kijken?
Christelĳk Informatie Platform (CIP) geeft de lezers van
haar nieuwsbrief een cadeau in
samenwerking met New Faith
Network: CIP-leden kunnen
een maand lang gratis christelĳke films kĳken op tv, tablet of
mobiel. Het aanbod omvat honderden films zoals ‘The Shack’
en ‘War Room’ en verder series
zoals ‘The Life of Jesus’. In het
aanbod vindt u ook kinderfilms
en films voor de allerkleinsten!
Info en aanmelden:
www.promo.newfaithnetwork.com/cip

Uitreiking Akkerfonds
corona-proof
Het Akkerprojectondersteuningsfonds, dat uitgaat van het christelĳke boekenhuis ‘De Akker’, meldt
dat er ruim 30 aanvragen zĳn
ingediend voor projectenfonds.
De uitreiking zal plaatsvinden in
meerdere en beperkte sessies,
zodat dit corona-proof verloopt.
Aanvragers ontvangen hierover
nader bericht. Wie van plan is de
winkel te bezoeken voor wat fijn
leesvoer in de zomerperiode, kan
diverse tĳdschriften gratis meenemen, zoals nummers van: de
Waarheidsvriend, PETRUS, de
welbekende Passie Pinksterkrant
van het GZ en Lees & Luister.
Ook zĳn er twee varianten geluksgidsen (voor volwassenen en jongeren) beschikbaar gesteld door
Ark Media.
Maandag t/m vrĳdag 8.30 - 17.30 uur, zaterdag 10.00 17.00 uur, Vriezenveen, Westeinde 305, www.akkerboek.nl

Online op reis
door Exodus
Door het stopzetten van kerkdiensten, concerten en conferenties, missen veel mensen
momenten van geestelĳke voeding. De Online Academy van
InSalvation doet hier iets aan
en helpt de relatie met God te
verdiepen. Bĳbelboek Exodus
wordt verkend. Welke betekenis
heeft de uittocht van de Israelieten uit de slavernĳ vandaag
de dag? Gastsprekers zĳn onder
anderen Tiemen Westerduin,
David de Vos en de door de
corona-crisis bekend geworden
arts en christelĳk spreker Gor
Khatchikyan.

Het gebed en wat het teweeg brengt
De rook van de wierook
steeg met de gebeden van de
heiligen uit de hand van de
engel op naar God.

DOOR DS. CATHERINUS
ELSINGA , ALMELO

De geschiedenis ontvouwt zich
dankzĳ Jezus Christus. Hĳ opent
één voor één de zegels van de
boekrol met Gods plannen. Bĳ
de opening van het laatste zegel
worden er alvast bazuinen uitgereikt aan zeven engelen. De
komst van Jezus moet wel dichtbĳ zĳn. Want bazuingeschal kondigt de Koning aan.
Waar is het wachten op?
Toch zetten de engelen de
bazuin nog niet aan de mond.
Waar is het wachten op? Is er
niet genoeg geleden? Zucht de
hele schepping niet onder het
wanbeheer van de mens?
Het wordt stil; zelfs het loflied verstomt. Een half uur lang
Ooit gedacht, dat het oordeel Gods antwoord zou kunnen zijn op ons gebed?
heerst er een geladen stilte in
de hemel. Het is alsof de voortHet oordeel
troebeld door verkeerde motiegang van de geschiedenis stokt.
Ooit gedacht, dat het oordeel
ven. Bedenk dat de wierook
De hemel wacht op de aarde!
Gods antwoord zou kunnen
opstĳgt van het gouden reukofTĳdens de stilte offert een engel
feraltaar, dat symbool staat voor zĳn op ons gebed? Toch lĳkt
een grote hoeveelheid reukwerk
dat het geval te zĳn. Een engel
Jezus Christus. Hĳ zuivert onze
op het gouden reukofferaltaar,
vult dezelfde schaal waarmee de
gebrekkige gebesamen met de
gebeden geofferd zĳn met vuur
den.
gebeden van alle
DE OORDELEN LIGGEN IN HET
van het altaar en werpt dat op
Corresponheiligen.
VERLENGDE VAN WAT MENSEN ZELF
de aarde. Dan klinken de bazuideert de stilte
AANRICHTEN. WIE DE NATUUR
nen en breken de oordelen los.
in de hemel met
Doet ons
VERNIETIGT MOET NIET RAAR
Blĳkbaar zĳn de vreselĳke ooreen aandachtig
gebed ertoe?
OPKIJKEN DAT ‘EEN DERDE DEEL VAN
delen uit Openbaring 8 nodig
gebedsleven op
Is ons gebed van
HET WATER BLOED WORDT’
om de weg vrĳ te maken voor
aarde? Probeer
invloed op Gods
de komst van de Heer. Ze zĳn
het eens: je aandacht en je hart
regering? Zeker! Jezus bestuurt
een uiterste poging van God om
aan Hem wĳden.
de wereldgeschiedenis niet buiverharde mensen los te weken
En is in ons gebed het verlanten zĳn gemeente om. Hĳ openuit een boosaardig systeem. Als
gen te bespeuren naar het klinbaart zĳn volle macht en majesgeen enkel ander middel helpt!
ken van de bazuin? “Kom HERE
teit wanneer de aarde er om
De oordelen vormen een laatJezus, regeer - in de gemeente,
bidt!
ste oproep: 'Bekeer je, want
op mĳn werk, in de wĳk waar ik
Is ons gebed daar niet te armvan alles mis zie gaan. Kom, Here de Koning komt eraan!' En ze
zalig voor? Het is immers vaak
zĳn - net als de plagen in Egypte
Jezus, kom haastig!”
stamelen, onvolkomen en ver-

Met Petrus op
vakantie
Petrus, onderdeel van de PKN,
gaat graag met mensen mee
op vakantie. En wel in de vorm
van een dagelĳks moment van
bezinning, rust of ontspanning
in een handzaam boekje op
A6-formaat. Vol bĳbelse inspiratie, gespreksvragen, puzzels,
liederen, gedichten en tips. Een
tĳdloos leesrooster biedt de
vakantieganger de mogelĳkheid
om elk moment te beginnen en
omvat vier weken.
Gratis bestellen: www. petrus.protestantsekerk.nl/
vakantieboekje, meerdere boekjes kosten € 0,50 per stuk

- teken van Gods vastberadenheid om de verlossing van zĳn
verdrukte en geliefde volk door
te zetten.
De oordelen liggen trouwens
in het verlengde van wat mensen zelf aanrichten. Wie de
natuur vernietigt moet niet raar
opkĳken dat ‘een derde deel
van het water bloed wordt’. En
ze zĳn getemperd. God heeft
geduld. God laat de wereld nóg
bestaan…
In ons bidden voegen we ons
naar het geduld van de Heer. Het
‘Heer ontferm U’ gaat samen
met het roepen: ‘Maranatha,
kom Here Jezus.’

polderpraat

Een verandering van het hart
DOOR DS.
GERHARD HEERINGA ,
SWIFTERBANT

Aanmelden kan via www.insalvation.com/academy

D

Openbaring 8:4

De dood van Floyd
George in de Verenigde Staten
heeft een enorme impact gehad.
De beklemmende beelden raakten een open zenuw en leidden
tot een tsunami van meestal
vreedzaam protest, wereldwĳd.
Bevinden we ons behalve in de
coronacrisis nu ook in een culturele en geestelĳke pandemie?
Black Lives Matter! Racisme slaat
diepe wonden. Op de achtergrond speelt natuurlĳk het slavernĳverleden mee. Een inktzwart
hoofdstuk, ook in onze vaderlandse geschiedenis.
De apostel Paulus zendt de jonge
slaaf Onesimus terug naar de
eigenaar Filemon, met de woorden: “Neem hem terug niet
meer als slaaf, maar als veel meer

dan dat: als een geliefde broeder
(Filemon 16). Zo’n vers legt dynamiet onder bestaande verhoudingen, zou je zeggen.
Het duurde echter tot 1814 voordat de slavenhandel werd afgeschaft. In 1833 kwam een eind
aan de slavernĳ in het Verenigd
Koninkrĳk. Een sleutelfiguur hierin was de Britse parlementariër
William Wilberforce die jarenlang
onder grote tegenstand en met
niet aflatende energie hiervoor
heeft gevochten. Mede ondersteund door zĳn invloedrĳke
en biddende (!) vrienden (waaronder de predikant John Newton, voormalig kapitein van een
slavenschip) van Holy Trinity in
Clapham Common, Londen, wist
hĳ uiteindelĳk The Abolition of
Slavery Act door het Britse Parlement te loodsen.
Het duurde in Nederland tot

1863 dat bĳ Koninklĳk Besluit de
slavernĳ werd afgeschat ‘A keti
koti,’ en de ketenen van de slavernĳ werden verbroken in Suriname
en op de Nederlandse Antillen.
Overigens, discriminatie is niet
alleen een wit-zwart fenomeen; het
komt overal en in alle bevolkingsgroepen voor. Bovendien zou goed
zĳn om ook aandacht te schenken
aan het structurele geweld tegen
christenen, zoals in verschillende
Afrikaanse landen, waar wekelĳks
slachtoffers vallen ten gevolge van
islamitische terreur.
Racisme heeft diepe wortels en
trekt diepe sporen. Natuurlĳk
roept structureel onrecht vlammend protest op. De apostel
Paulus staat op zĳn strepen als hĳ
zonder enige vorm van proces in
de gevangenis van Filippi wordt
gegooid. Als hĳ op een wonderlĳke manier vrĳ komt, laat hĳ
zich niet met een kluitje in het
riet wegsturen: “Maar Paulus zei
tegen de gerechtsdienaars: ‘Ze
hebben ons zonder vorm van pro-

ces in het openbaar stokslagen
laten geven, hoewel we Romeins
staatsburger zĳn. Daarna hebben
ze ons in de gevangenis opgesloten, en nu willen ze ons heimelĳk
laten gaan? Geen sprake van! Laat
ze zelf maar komen om ons vrĳ
te laten!’ “(Handelingen 16:37). Ik
denk na over deze laatste zin.
Er is geen vaccin tegen racisme
en dat vaccin komt er ook niet.
Elke diepgaande verandering
of revolutie in een samenleving
begint bĳ een verandering van
het hart. Begint met een oprecht
zoeken naar verbinding en ontmoeting met de ander, die net
als wĳ geschapen is naar het
beeld van de Schepper. Uitroeien
van de zonde van racisme begint
met oprechte verootmoediging
in eigen huis, gezin en school, in
het ‘huis van de kerk’ en naar het
gebinte van de hele samenleving.
Het laatste woord is aan Wilberforce: ‘Behandel een ander met
respect. zoals je ook zelf behandeld wilt worden.’ All Lives Matter.

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

Drenthe
BOVENSMILDE
Vanaf zondag 5 juli zĳn de diensten te volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1394PGBovensmilde
Kerkdienst 5 juli: 9.30 mw. A.
de Kruĳf. Organist: Gea Hatzmann. Collecten: 1. KerkinActie-Diaconaat. 2. Pastoraat.
Bĳ de uitgang: eredienst. Knd.:
Cecile Njagi. Oppas: indien
nodig aanwezig.
Kerkdienst 12 juli: 9.30 dhr.
B. Smedes. Organist: Rinke
Bodewits. Collecten: 1. Diaconie. 2. Pastoraat. Bĳ de uitgang:
eredienst. Knd.: Rosalie Smit.
Oppas: indien nodig aanwezig.
Vanaf 5 juli erediensten weer
op zondag. We gaan weer terug
naar samen vieren en elkaar ontmoeten. Wĳ kĳken er enorm
naar uit. Het zal wennen zĳn.
Gelukkig zĳn wĳ mensen gewend
om ons steeds aan te passen. We
hebben immers geen keus.
Omdat we nog steeds in de
Corona-tĳd leven zĳn er wel
dingen veranderd. Ik som enkele
nog een keer op: u bent van
harte welkom als u geen klachten heeft (koorts, verkoudheid). Als u de kerkdienst wilt
bezoeken dan geeft u dat voor
vrĳdagavond 20.00 uur aan ons
door op tel.nr. (06-30125900),
email (kerkbovensmilde@gmail.
com), whatsapp (06-30125900).
U geeft uw naam, adres, tel.nr.
en het aantal bezoekers aan ons
door. Als u niets hoort dan bent
u van harte welkom. Als er meer
aanmeldingen zĳn dan er in de
kerk mogen, wordt er contact
met u opgenomen. Als u dat wilt
komt u dan automatisch bovenaan de lĳst van de week daarop
te staan. De auto parkeert u op
het grote nieuwe plein achter de
kerk. De fiets wordt geplaatst
bĳ de pastorie (waar eerder ook
auto’s stonden). We respecteren
de 1,5 meterregel. U krĳgt een
plekje toegewezen. Helaas zĳn
er geen gereserveerde plekken
meer. Mocht u om gezondheidsredenen (bĳv. u heeft een stoel
nodig) toch iets nodig hebben,
dan kunt u contact opnemen
met 06-30125900. Voordat u
het gebouw betreedt maakt u
gebruik van de ontsmettingsmiddelen. En er wordt gevraagd
naar uw gezondheid (verplichting
overheid). De dienst is ook te
volgen via internet of de app van
kerkdienstgemist.nl
Tĳdens de dienst mogen we,
helaas, niet zingen. Neuriën mag
wel natuurlĳk. Verder blĳft de
dienst hetzelfde.
Collecten. Nederland-Vakantiepret voor kinderen in armoede.
Armoede onder kinderen is een
groot probleem in Nederland.
Een op de negen kinderen in
Nederland groeit op in armoede,
dat zĳn er 2 per klas! Dat moet
anders. Daarom ondersteunt
KerkinActie diaconieën in hun
werk voor kinderen in armoede,
met advies en informatie. Ook
brengen we diakenen met elkaar

in contact, zodat zĳn van elkaar
kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie
Vakantietas met rugzakjes die zĳ
kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de
lange zomervakantie door kunnen komen. Collecteert u mee?
12 juli: eigen diaconie. Uw giften
voor de 1e collecte overmaken
op rek.: NL43RABO0373736401
t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Bovensmilde. Op
beide zondagen is de 2e collecte voor: Pastoraat en de 3e:
erediensten. Uw giften voor
deze collecten graag overmaken
naar het College van Kerkrentmeesters. Rek.-nr.: NL48RABO0373717105 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente Bovensmilde. Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een
aantal weken in één keer over
te maken, dit om de bankkosten
laag te houden Onze hartelĳke
dank namens de Diaconie en de
Kerkrentmeesters.
Brievenpastoraat. Je zult
wel denken wat is ‘brievenpastoraat’ nou weer? In de nieuwe
tĳd van corona en elkaar weinig
ontmoeten hebben we een idee
om met elkaar in contact te
komen. Elkaar dingen vertellen
die je normaal gesproken in een
gesprek doet. Tĳdens de koffie
bĳvoorbeeld. Wat is het idee?
Omdat een kaartje vlug is volgeschreven hebben we bedacht dat
we elkaar een brief schrĳven. Dit
hoeft niet direct een lange brief
te zĳn. Dat laten wĳ aan jullie
zelf over. De bedoeling is dan wel
dat de ontvanger weer met een
brief reageert naar de afzender.
Het is namelĳk leuk om een brief
te ontvangen en te weten dat de
ander tĳd heeft genomen om die
brief te schrĳven. En nadat je een
brief hebt gestuurd is het nog
leuker om te wachten op het
antwoord. Dit zorgt voor tĳdverdrĳf en kan leiden tot een leuk
schriftelĳk gesprek dat tussen 2
of meer personen kan plaats vinden. De onderwerpen laten wĳ
aan jullie zelf over en kunnen dus
best persoonlĳk zĳn of worden.
Om hierin jullie te ondersteunen
vragen wĳ mensen die graag een
brief schrĳven of die graag een
brief ontvangen zich bĳ ons te
melden. En wie weet ontvangt u
dan binnenkort wel een ouderwetse, maar o zo leuke brief op
uw deurmat. Wĳ kunnen een of
meerdere afzenders en ontvangers aan elkaar koppelen. Jullie
kunnen dit aangeven bĳ: Jakob
Kappen, 06-30870926 of kappen1995@gmail.com of Michiel
Hasslacher, 06-21898148 of
michielhasslacher@gmail.com
Beste gemeenteleden. Het
is alweer een tĳdje geleden dat u
van ons informatie heeft ontvangen met betrekking tot de verkoop van de kerk aan de Ds. L.
Dĳkstrastraat. Wĳ kunnen ons
voorstellen dat u denkt dat het
stil ligt door de huidige situatie,
maar dat is absoluut niet zo. Er
zĳn gesprekken met verschillende partĳen van projectontwikkelaars tot en met particulieren

die de kerk willen behouden. Het
behouden van de kerk lĳkt ons
voor Bovensmilde het mooiste,
maar dat is nog afwachten. Wel
zien wĳ dat door het niet meer
verwarmen en onvoldoende
ventileren het kerkgebouw en
de pastorie hard achteruit gaan.
Aan de buitenkant is dat zeker
niet te zien, want de tuin wordt
daar uitstekend onderhouden,
wat ook best eens gezegd mag
worden. Dus we zĳn nog volop
bezig met de verkoop en hebben
er vertrouwen in. Uiteraard gaan
wĳ u informeren bĳ ontwikkelingen, maar het is wel een kwestie
van ‘een lange adem hebben’.
Jarig. 02-07: mw. A. de JongVochteloo, H.P. Sickensstr. 9-b:
75 jaar.
06-07: dhr. L. Boer, Boerheem 7,
9421 MB: 77 jaar.
06-07: dhr. D. Been, Magnoliastr.
29, 9421RB: 77 jaar.
06-07: dhr. S. Witvoet, Ribesstr.
10, 9421 RH: 76 jaar.
17-07: mw. H. Hoogeveen-Vos,
Kanaalweg 98, 9422 BH Smilde:
84 jaar.
17-07: mw. T. Bruggenkamp-de
Groot, Kanaalweg 154, 9421 SX:
80 jaar.
Jubileum. Dhr. J. Boer en mw.
J. Boer-Luth, Kleine Veenbes
12, 9421 NJ, die op 6 juli 30 jaar
zĳn getrouwd. Wĳ wensen u een
fijne dag en Gods zegen voor de
toekomst!
Beste mensen. Onze verbazing
was groot toen we een prachtige bos bloemen kregen van de
Protestantse Gemeente Bovensmilde. Inmiddels is het 5 weken
geleden dat ik die val maakte
en voorlopig uit de roulatie ben
i.v.m. al die breuken én de operatie. Dan is het fijn dat er mensen aan je denken, hartelĳk dank
daarvoor. Ook voor de kaarten
die we kregen. Hartelĳke groet
van Johan en Riek Eisen.
Let op! Inzameling Voedselbank.
Op zondag 5 juli van 11.00 tot
14.00 uur in de garage van Wollegras 21. De deelnemer aan de
voedselbank gaan veelal niet met
vakantie, misschien kunt u wat
extra’s doen. Noteer vast de volgende keer: 2 augustus. U kunt
ook flessendoppen, cartridge,
kaarten, postzegels en stiften
brengen.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
I.v.m. de maatregelen betreffende het coronavirus worden
onderstaande diensten uitgezonden via internet. Op de website:
http://pkncoevorden.nl vindt u
meer informatie en een directe
link naar deze uitzendingen.
Kerkdienst 12 juli: 10.00
dienst in de Singelkerk. Voorganger: ds. H. Cohen StuartFens.
Kerkdienst 19 juli: 10.00
dienst in de Stadskerk. Voorganger: ds. H. Cohen StuartFens. Deze dienst kan door 80
gemeenteleden, die wonen op
de postcodes 7742, 7752 en
7753, bezocht worden. Voor het
bezoeken van de dienst moet
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u zich van tevoren aanmelden
via het e-mailadres: stadskerk@
pkncoevorden.nl Ook wordt
deze dienst uitgezonden via
internet.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 5 en 12 juli:
10.00 ds. H. Klaassen. Deze
diensten wordt buiten gehouden
op het kerkplein aan de Vaart.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Op zondag 5 en 12 juli worden de diensten geleidt door
ds. H. Klaassens. De diensten
beginnen om 10.00 uur en zĳn
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 maatregelen
van de overheid worden er alleen
online diensten gehouden. Zondag 5 juli en 12 juli zal namens
de gezamenlĳke kerken: de Vrĳzinnig Hervormde gemeente, de
Zuiderkerk en de Noorderkerk
een dienst uitgezonden worden
via www.kerkomroep.nl vanuit de Noorderkerk te NieuwAmsterdam. Voorganger in de
dienst van 5 juli is ds. E. van der
Meulen en in de dienst van 12
juli gaat voor pastor R. Stoel. De
diensten worden op de zaterdag voor de betreffende zondag
opgenomen.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Kerkdienst 5 juli: onlinedienst
via www.hkerk.nl 9.30 ds. B.
Heusinkveld.
Kerkdienst 12 juli: onlinedienst via www.hkerk.nl 9.30 ds.
E. Prins.
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 5 juli: 10.00
ds. G. de Goeĳen. 19.00 ds. C.
Post, Lutten. Online ‘Openluchtdienst’. HK 19.00 ds. G. de Goeĳen. Te volgen via hervormddenham.nl. Collecten: 1. Diaconie.
2. Alg. kerkelĳke arbeid. 3. Kerk.
Kerkdiensten 12 juli: 10.00
ds. H. de Haan. 19.00 ds. R. van
Hornsveld. Collecten: zending.
2. Alg. kerkelĳke arbeid. 3. Kerk.
Via kerkdienstgemist.nl kunt
u onze kerkdiensten digitaal
meemaken. Zoek op ‘Den Ham’
en u vindt de 3 kerken van ons
dorp die op dat moment allemaal
dezelfde dienst uitzenden. Ook
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op gkdenham.nl kunt u terecht.
Gift-app om thuis aan de collecte te geven. In de App-store
kunt u de Givt-app downloaden.
Met de app kun je aan meerdere
collectes geven. Druk op ‘Collecte toevoegen’ om een collecte toe te voegen. Voor iedere
collecte voer je een bedrag in.
Bĳ de volgende stap wordt er
gevraagd op welke manier je
wilt geven. Kies optie 1 ‘lĳst’ en
selecteren via het zoekvenster:
‘Gereformeerde Kerk Den Ham’
en druk daarna op
het groene vakje ‘geven’.
Dankbetuiging. Bedankt lieve
mensen voor het hartverwarmende medeleven tĳdens het
ziek zĳn en
na het overlĳden van mĳn lieve
man, onze dierbare vader,
schoonvader en trotse opa Ab
Laarman. Dat heeft ons allemaal
heel goed gedaan!
Hennie Laarman-Blekkenhorst,
kinderen en kleinkinderen.
HARDENBERG
Noaberschappen. Mocht u
om wat voor reden dan ook
hulp nodig hebben ( omdat u
bĳv. door verkoudheid, verhoging de deur niet uit mag) dan
kunt u een beroep doen op
de groep Noaberschap van uw
wĳk. Baalder: 06-18408032;
Centrum: 06-13515474; Baalderveld: 06-16634227; Marslanden: 06-82788833. Heemse:
06-81688084; De Esch: 0523262216.
De Luisterlĳn (0523-522111) is
een initiatief van PKN Centrum,
maar staat open voor iedereen, kerkelĳk of niet, in heel
Hardenberg-Heemse-Radewĳk.
De luisterlĳn wil laagdrempelig
iedereen die daar in de huidige
crisis behoefte aan heeft een
luisterend oor bieden.
Vakantieperiode Kerkelĳk bureau. Gedurende gehele
maand juli is het kerkelĳk bureau
gesloten vanwege vakantie. U
kunt er dan niet terecht!
De versoepeling van maatregelen. Het is nu de vraag
per wanneer de wĳkgemeentes
de eigen vieringen weer kunnen
gaan houden. I.v.m. het zomerrooster en de vakanties zal dit
pas na de zomervakantie kunnen gaan gebeuren. Enkele wĳken hebben al gevraagd of per
30 aug. gevierd kan worden met
een kleine groep. Het ziet ernaar
uit dat dit mogelĳk wordt, maar
dan moet het gebruikersplan
inclusief reserveringssysteem
wel klaar zĳn voor het te gebruiken gebouw. Daar hoort dan
een groepje coördinatoren bĳ,
die ervoor zorgen dat er op een
veilige manier bĳeenkomsten
worden gehouden. Er is dus nog
volop werk aan de winkel voor
het zover is.
Wĳk Centrum. Op 22 juni is
op 91 jarige leeftĳd overleden
Gerrit Borneman, echtgenoot
van Bep Borneman-Valkman.
Sinds een aantal jaren woonde hĳ
in de Meander, zĳn vrouw in de
Burgemeester Bramerstraat 202.
We leven mee met zĳn vrouw,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen, met wie hĳ een zeer
hechte band had.
Zieken. In het CFH verblĳven:
dhr. H. Reurink, Burg. Schuitest.r
44 (k. 8); mw. G. Waterink, JonLees verder op pagina 4
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kerlaan (Unit 5, k. 22); dhr. B.
Bredewold, Alb. Risaeusstr. 20
(Unit 2, k. 17).
Mw. B. Waterink-Zweers,
Noord-Oosterweg 19, Radewĳk,
is onlangs ongelukkig gevallen; na
een operatie in het ziekenhuis
hoopt ze een dezer dagen weer
naar huis te kunnen. Zĳ en haar
man zĳn op hoge leeftĳd (resp.
95 en 96 jaar).
Henk Runhaar, Brinkberg 1, ligt
in het RZZ, c2, 116. Het is de
bedoeling dat hĳ op korte termĳn naar het CFH gaat om te
revalideren. We leven mee met
hem en zĳn vrouw.
Bedankt. Mw. H. Luisman-Geugies, W. Withstraat wil iedereen
hartelĳk bedanken voor de kaarten en bloemen voor haar 88e
verjaardag.
Hartelĳk dank voor de vele kaarten en telefoontjes en bloemen,
Jan en Truus Entjes, Reigerstr. 2.
Wĳk Baalderveld. Bĳ de
Livestreamdiensten is er de
komende tĳd elke week een bos
bloemen voor iemand in onze
wĳk. De taakgroeppastoraat gaat
deze bloemen na de dienst, dus
rond 12.00 uur naar iemand toe
brengen, met een mooie kaart
erbĳ. Mocht u mensen weten
waar wel eens een bloemetje
naar toe kan, meldt dat dan bĳ
de taakgroep pastoraat of bĳ
Piet Langbroek. Blĳf verbonden.
Wĳk Radewĳk. Zieken. Mw.
J. Ekkelenkamp-Nĳman is verhuisd van het CFH naar ‘t Welgelegen, afd. De Schans, k. 122,
Gramsbergen.
Dhr. G. Bruggeman, Radewĳkerweg 49a, is weer thuis gekomen
na revalidatie in het CFH.
Jarig. De wĳkgemeente feliciteert dhr. H. Waterink, NoordOosterweg 19, met zĳn 96e
verjaardag op 22 juni en mw. H.
Grootoonk-Huisjes, Voorstraat
2/128, met haar 84e verjaardag
op 30 juni.
Jubileum. Dhr. en mw. Waterink-Soer, Stobbenhaarweg 6,
7791 HE Radewĳk, zĳn 1 juli 60
jaar getrouwd. Vanwege corona
OPENLUCHTSAMENKOMST?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

vieren zĳ dit in besloten kring.
Een kaart voor het diamanten
paar maakt de dag extra feestelĳk.
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariënberg, tel. 0523-235724, e-mail
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdiensten 5 juli 9.30 ds.
W. Broekma, Nĳverdal. 19.00
ds. J. Wegerif, Nĳverdal. O.v.d.:
mw. G. Woelderink. Diaken:
dhr. B. Mellema. Collecten:
KerkinActie, binnenlands diaconaat, kerk en gebouwen.
Kerkdiensten 12 juli: 9.30
ds. R. van Hornsveld, Den Ham.
Beerzerveld 19.00 gezamenlĳke
dienst. O.v.d.: dhr. F. Timmer.
Diaken: dhr. W. Wittenberg.
Collecte: eigen jeugdwerk, kerk
en gebouwen.
Jarig. Op 4 juli hoopt dhr. W.
Kelder, Waaĳerinkweg 5, 7685 PJ
Beerzerveld, 76 jaar te worden.
Op 7 juli hoopt dhr. H. Waterink, Kanaalweg Oost 5, 7692 PE
Mariënberg, 72 jaar te worden.
Tekst. Wees een regenboog in
de wolk van een ander. (Maya
Angelou)
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 0527241427
Kerkdienst 5 juli: 10.00 uitzending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk. Dovendienst met ds. Swager uit Doornspĳk.
Kerkdienst 12 juli: 10.00 uitzending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk. Bevestiging en afscheid van ambtsdragers met ds. G. Timmer.
Uit de gemeente. Langzamerhand mogen er weer meer mensen in de kerkdiensten aanwezig
zĳn. Hier zĳn we erg blĳ mee en
God dankbaar dat we nu met
een deel van de gemeente bĳ
elkaar kunnen komen, wel met in
acht nemen van de maatregelen.
Er ligt een tĳd achter ons die we
wellicht niet snel zullen vergeten,
zeker niet omdat er veel geleden is, veel verdriet en zorgen
geweest zĳn en nog zĳn en emotioneel gezien is dit niet zomaar
over. Toch mogen we ook vooruit kĳken en door ons oog en

hart op God gericht te houden
mogen we leven van de hoop die
er is voor de toekomst.
Dat doen we ook met de nieuwe
ambtsdragers die de kerkenraad komen versterken. Maar
ook met hen die afscheid nemen
omdat er een periode van dienstbaar zĳn binnen de gemeente op
zit. Al is het dienstbaar zĳn niet
alleen verbonden met het ambtsdrager zĳn. Ieder gemeentelid
mag zĳn of haar talenten gebruiken om zich dienstbaar te maken
in Gods grote wĳngaard. We
bedanken de ambtsdragers die
afscheid nemen van harte voor
hun inzet en wensen hen een
gezegende rustperiode toe. De
nieuw bevestigde ambtsdragers
heten we van harte welkom en
wensen hen sterkte en eveneens
Gods zegen toe voor de komende tĳd waarin ze hun taak als
werker in Gods wĳngaard mogen
gaan vervullen.
We denken ook aan hen die
in de afgelopen week afscheid
moesten nemen van een geliefde.
We wensen hen veel sterkte in
dit gemis en bidden hen Gods
troost en bemoedigende nabĳheid toe voor nu en voor de toekomst.
Toekomstperspectief en
corona. Wie had tot voor kort
kunnen denken aan kerkenloze
zondagen. Zelfs in oorlogstĳd
stonden de kerkdeuren wĳd
open en zochten mensen hun
toevlucht in de veilige beschutting van de kerkmuren, beter
gezegd: om er de veilige bescherming van hun Heer en Heiland te
mogen ervaren. Om bemoedigd
te mogen worden en kracht te
mogen ontvangen in die angstige
onzekere tĳden. Om over oorlogsgrenzen heen naar boven te
kĳken waar hun hulp vandaan
kwam. Gods naam werd geprezen met diepst ontzag, omdat Hĳ
zĳn kinderen dag aan dag overlaadde met zĳn liefde en nabĳheid, al was het met een brok in
de keel, maar toch…! Toekomstperspectief? Ja! Nu, zoveel jaren
later kregen we te maken met
een andere vĳand, het Covid-19
virus dat ons leven behoorlĳk
op zĳn kop zette. Er moesten
drastische maatregelen worden
genomen waaronder de pĳnlĳke
beslissing om geen kerkdiensten
te houden en niet te zingen om
het virus in te bannen. En ook in

de prachtige streek van de Wieden en Weerribben waar Gods
schepping juist in deze tĳd op
een bĳzondere manier leek op te
staan uit een diepe winterslaap
moesten we ons aan de regels
houden. Gelukkig worden die
regels wat versoepeld en mogen
we weer wat meer. Maar heeft
dit virus dat voor zoveel beroering heeft gezorgd ons ook zo
geraakt zodat we verder kĳken
dan gisteren en vandaag? Hebben de snaren van Gods liefde
stand gehouden om ons te doen
beseffen dat er ook nu een rĳk
toekomstperspectief is waarvan
we hier de draagwĳdte nog niet
beseffen? Want dat perspectief dat God ons biedt is niet
alleen van toen en nu maar is
voor eeuwig en altĳd. Met dat
geloof kunnen we thuiskomen in
het hemels Vaderhuis. En daar
mogen we het uitjubelen:
‘Jubelen voor de Heer. Jubel het
uit volkeren van de aarde. Jubel
het uit breng Gode de eer. Kom,
zing liederen van eeuwigheids
waarde. Zing voor de Koning,
voor Christus de Heer. Zing,
musiceer psalmen en hymnen.
Laat klinken het orgel en de

trompet. Stemmen getuigen liederen ontkiemen. Daar mee is
de jubelende toon reeds gezet.
Laten de bazuinen klinken uit de
wolken. Engelen loven de Schepper van het heelal. Koningen van
de aarde en alle volken. Looft
de Naam van de Heer bovenal.
Over de bergen en door de
dalen. Klinkt de hoorn van
vreugde alom. Eens zal Christus
zĳn kinderen halen. Zing dan tot
Hem: ‘Kom, Here Kom.’
Jongeren en ouderen komt allen
samen. Prĳs de Heer en maakt
groot zĳn Naam. Door diepten,
langs hoogten klinkt Amen, ja
amen. Halleluja zingt allen te
saam. Zingt voor de Koning de
Schepper van leven. Hĳ heeft
gemaakt, zon, sterren en maan.
Bejubel zĳn schoonheid die Hĳ
heeft gegeven. Halleluja, zĳn liefde blĳft eeuwig bestaan.’
Hartelĳke groeten en nu de
vakantie is begonnen wensen
we iedereen thuis of misschien
toch op een vakantieadres een
fijne en rustige maar vooral ook
een gezonde tĳd toe, alles onder
Gods liefdevolle nabĳheid.

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Apeldoorn (De Fontein,
deeltĳd), ds. S.H. Muller te Epe
(geref.), die dit beroep heeft
aangenomen
te Apeldoorn (De Fontein,
deeltĳd), ds. S. Ris te Rĳssen
(geref.), die dit beroep heeft
aangenomen
te KootwĳkKootwĳkerbroek (herv.),
ds. K.E. Schonewille te
Waardenburg-Neerĳnen
te Zoetermeer (herv., wĳk
Morgenster), ds. J.M. Molenaar te
Ede (herv.)
Aangenomen
naar AmsterdamWatergraafsmeer (pionierend
gemeentepredikant), ds. G.T.
Molenaar te Heukelum (herv.) en
Vuren (geref.)
naar AmsterdamWatergraafsmeer (pionierend
predikant), prop. H.N. Visser te

Sommelsdĳk
GEREF. KERKEN (VRĲG.)
Aangenomen
naar Meppel, kandidaat K.S.
Tamminga te Kampen
HERSTELD HERV. KERK
Beroepen
te Loon op Zand, kandidaat
A.J. Speksnĳder te Ouderkerk
aan den Ĳssel
CHR. GEREF. KERKEN
Beroepbaar
kandidaat A.S. de Jong te
Doetinchem, tel. 06-25585477,
e-mail aart-jandejong@hotmail.
com
kandidaat P.A. Kok te
Bunschoten, tel. 06-27503421,
e-mail sander.kok@casema.nl
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Corsica (South Dakota, VS),
ds. H. Hofman te Kalamazoo
(Michigan, VS)
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levensverhaal
Sieta Dekker is
gehandicapt. “Vooral
jongeren willen
graag mijn getuigenis
horen. ‘Hoe kan het
dat je zo blij bent?’
vragen ze dan.”
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Perspectief
DOOR DS. FOEKJE DIJK,
DALFSEN

Vaak schieten mij
de woorden van
de apostel Paulus te binnen, die
in zijn beroemde brief aan de
gemeente van Korintië schrijft:
‘Toen ik een kind was, sprak ik als
een kind, handelde ik als een kind.
Doch nu ik volwassen ben geworden
heb ik afgelegd wat kind was …’
Wat is nu het geval? Als kind
dacht ik altijd, dat wanneer het
hard woei en ik op de fiets ergens
naar toe moest, ik dan uit de
buurt van bomen moest blijven.
Immers, die waaiden heel erg en
bemoeilijkten in mijn kinderlijke
optiek het stevig doorfietsen.
Later leerde ik dat het de wind
was die de bomen liet bewegen,
en dat ik beter over een weg met
bomen kon fietsen (die dus de
wind uit de wind hielden), dan
over een pad zonder bomen. Ja,
toen ik een kind was, handelde ik
als een kind. Nu ik ruimschoots
volwassen ben, heb ik afgelegd
wat des kinds is.

Sieta Dekker is gebonden aan haar rolstoel

“Ik kies er steeds weer voor, optimistisch te zijn”
Het hoofd van Sieta Dekker wordt overeind gehouden door een
speciale steun. Braces houden haar vingers en armen op hun plek en
zorgen ervoor dat ze niet uit de kom schieten. Haar man doet het huishouden. Om binnenshuis vooruit te komen, is haar ‘trippelstoel’ het
aangewezen vervoermiddel. Daarbij beweegt ze zichzelf voort door kleine stapjes te nemen. Toch houdt de 52-jarige Zwolse de moed erin. “Ik
ben altijd positief gestemd, dat had ik als kind al.”

DOOR LEO POLHUYS,
DEVENTER

Sieta weet pas
sinds kort wat de
oorzaak is van haar klachten. “Ik
heb de bindweefselziekte Ehlers
Danlos (EDS). Bij gezonde menEN
sen zorgt bindweefsel er ondermeer voor dat organen, spieren
akota, VS), en gewrichten op hun plek blijmazoo
ven. Mensen met EDS hebben
veel pijn, vingers schieten soms
uit de kom. Eens, toen ik op de
bank lag, schoot mijn been uit de
heupkom toen ik wilde opstaan.
Gelukkig was mijn dochter er.
Zij hielp het weer op zijn plek te
duwen.”

e
503421,
sema.nl
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hun verdriet weg, het waren stille
drinkers. Ik trok me hun problemen enorm aan, maar was altijd
vrolijk. Dat was niet gespeeld, ik
ben écht optimistisch van aard.
Toch was het natuurlijk geen
gezonde situatie. Ik was psychiater van mijn ouders. Met mijn
moeder sprak ik over mijn vader,
die veel werkte en voornamelijk zweeg, en andersom. Echt
gepraat werd er niet, ik kon ook
niets kwijt over het sexueel misbruik door een buurman.”
Sieta werd niet gelovig opgevoed.
“Vader noch moeder gingen
naar de kerk. Vader was RoomsKatholiek van huis uit maar van
de kerk moest hij niks hebben.
Moeder was doopsgezind en had
wel steun aan haar geloof, maar
ze sprak er nooit over. Ik geloofde als kind wel in God en praatte
veel met Hem, maar vanaf mijn
twaalfde zei het geloof me niets
meer.”

Stille drinkers
Sieta’s jeugd had een onevenredig grote invloed op haar leven.
“Mijn moeder had psychische
problemen. De symptomen werden onderdrukt met medicijnen. Ze is nooit opgenomen. In
haar familie waren depressies en
Van kwaad tot erger
drankmisbruik aan de orde van
Op haar achttiende verliet Sieta
de dag. Mijn moeders vader en
het ouderlijk huis om te gaan stutwee broers pleegden zelfmoord.
Een jongere zus overleed aan kan- deren. De jaren daarna vormden
een aaneenschakeling van drugs,
ker. Mijn oma van vaders kant is
drank, foute relamaar zestig jaar
ties en mishandegeworden. Zelf
“Ontevredenheid is een keuze,
ling. “Ik gebruikte
had ik als kind
optimisme ook.”
steeds meer
reuma-achtige
drugs, verzorgde mezelf niet en
klachten, maar daar is nooit iets
maakte drie miskramen mee. Ik
mee gedaan. Mijn ouders zagen
bouwde een enorm wantrouwen
het misschien wel, maar konden
op jegens mannen en vertrouwde
er niets aan doen. Ze dronken

mijn zestien katten meer dan
mensen… Ik dacht dat ik vrij
was, omdat ik op mezelf woonde,
maar was juist gebonden. Van binnen was ik stuk. Ik dacht aan zelfmoord en zei op een dag tegen
God: “Als U bestaat, moet U me
helpen. God had zich nooit aan
mij opgedrongen, maar vanaf dat
moment ging ik Zijn hulp ervaren. De volgende dag voelde ik
een grote vrede en wist ik dat
ik moest stoppen met mijn relatie, drank en drugs. Ik zette mijn
vriend op straat en wilde ook niet
meer met hem praten. Ik was
altijd maar bezig geweest anderen
te helpen, maar was nooit aan
mezelf toegekomen.”

bleek dat ook hij last had van
depressieve periodes, opgenomen
was geweest en geprobeerd had
zelfmoord te plegen.” Ben, die
ook aanwezig is bij het gesprek,
vertelt: “Ik wilde op een gegeven
moment voor de trein springen.
Iemand die mij op het perron zag
lopen, weerhield me en zei dat
God een plan me mij had.” Dat
was de aanleiding voor Ben om
zich te bekeren. Hij werd actief in
evangelische gemeente De Deur
in Leeuwarden.

Filipijnen
Sieta en Ben woonden in de Friese hoofdstad, later volgden Assen
en Emmen, waar De Deur pioniersplekken, nieuwe gemeenten,
uitzette. “Wij deden pastoraal
Welke rol speelt God in dit alles?
werk en Ben reisde - en reist nog
Sieta, nuchter: “God wil je alles
steeds - als evangelist de wereld
geven, maar wil natuurlijk ook
over om het Evandat je zelf aan het
gelie te verkondiwerk gaat. Je hebt
“Ik heb geen idee waarom het
gen. Soms ging ik
zelf verantwoorene gebed wel en het andere
mee. Ik ben bijdelijkheid. Ik had
niet wordt verhoord. Dat is aan
voorbeeld op de
foute vrienden
God.”
Filipijnen geweest
gekozen maar had
en heb daar gezien wat echte
ook iets anders kunnen doen.”
Op een keer werd zij uitgenodigd armoede betekent…”
voor een doopdienst. “Kort daar- Het paar kreeg drie kinderen:
Joery van 27, inmiddels zelf
voor had ik een Rooms-Katholieke kerk bezocht en een gesprekje gemeentevoorganger, Robin van
25 en Sascha van 21.” Ben en ik
met een koster gehad. Die zei
hebben veel van elkaar geleerd.
dat hij terug zou komen, maar
Door mijn positieve karakter
deed dat niet. Het vergrootte
kan ik, soms door een simpele
mijn vertrouwen in de kerk niet
opmerking, Bens negatieve stemecht. Maar die doopdienst was
ming veranderen. Aan de andere
overweldigend. Ik heb me tijdens
die dienst bekeerd en heb weken- kant heeft hij mij bijvoorbeeld
geleerd om te praten en met geld
lang moeten huilen, alle verdriet
om te gaan.”
kwam eruit.”
De toen 21-jarige Sieta bezocht
de diensten vaker en leerde er
de veertien jaar oudere Ben,
haar huidige man, kennen. ”Een
nette man, die zijn leven beter
voor elkaar had dan ik. Maar later

Psalm 139
In de loop der jaren werden
Sieta’s klachten erger. “Veel mensen vragen zich af waarom ik zo
Lees verder op pagina 7

Het waait de laatste jaren voor
mijn gevoel steeds meer, dus
schiet mij deze herinnering regelmatig te binnen. Niet alleen de
wind roept deze associatie op,
maar vooral ook het besef dat
een mens soms haar eigen perspectief aan moet passen aan veranderende omstandigheden. Soms
is het goed om even te reflecteren op vanzelfsprekendheden die
wellicht helemaal niet zo vanzelf
spreken.
Perspectief is het punt van waaruit iemand naar iets kijkt of hoe
iemand iets waarneemt. Het
woord heeft meerdere betekenissen. ‘Iets vanuit een bepaald
‘Iets vanuit een bepaald
perspectief zien’ is in onze taal
een belangrijke uitdrukking.
het geeft de verhoudingen weer.

perspectief zien’ is in onze taal
een belangrijke uitdrukking. maar
ook in de teken- of schilderkunst
speelt het begrip een belangrijke
rol: het geeft de verhoudingen
weer.
In deze tijd van coronacrisis is
het belangrijk om een perspectief
voor ogen te hebben, ook wel
‘een stip aan de horizon te creëren’ genoemd. Een mens moet
ergens naar toe kunnen leven,
heeft perspectief, een gezichtspunt nodig.
En soms verandert de invalshoek
door even een pas opzij te doen.
Zoals in het zonlicht een dauwdruppel aan de twijg van een
boom van kleur kan verschieten
wanneer je een pas naar voren
of naar achteren zet. Het is een
belangrijke les in het leven dat
niet alles hoeft te blijven zoals
het is, maar dat op zeer verrassende wijze het perspectief, het
gezichtspunt dat je altijd voor
waar had gehouden kan veranderen. Probeer het maar eens, het
leven wordt daar een stuk kleurrijker door!
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RTV-tips
Zaterdag 4 juli
EO | NPO2 | 1815
Special:
De Heer is mijn Herder
Wat een mooie belijdenis: ‘De
Heer is mijn Herder’. Die prachtige woorden uit Psalm 23 vormen het thema voor deze uitzending.
Zaterdag 4 juli
KRO-NCRV | NPO2 | 18.00
Met hart en ziel
Verhalen van geloof, hoop en liefde uit de Protestantse Kerk.
Zondag 5 juli
EO | NPO2 | 9.20
Zie je Zondag
Noorderlicht Rotterdam. Een
warm welkom. Het warme welkom strekt zich uit naar alle mensen, wat ze ook op hun kerfstok
hebben. Daar kan Bo over meepraten, want hij heeft de gevangenis meer dan eens van binnen
gezien.
Zondag 5 juli
KRO-NCRV | NPO2 | 20.45
Na de Klap
Negen jaar geleden treft een
aardbeving de Japanse oostkust en overspoelt een tsunami
een gebied ter grootte van een
kwart van Nederland. Tom
Kleijn ontmoet in deze uitzending vooral bejaarde inwoners.
Bewoners vertrouwen de overheid niet, er wordt volgens hen
nog altijd informatie achtergehouden.
Maandag 6 juli
AVROTROS | NPO1 | 21.25
Het mooiste meisje van de
klas
Baliche Bakker lijkt als jong meisje
alles mee te hebben: vanaf haar
negende is ze een succesvol kindmodel en ze krijgt haar eerste
zoen al op de lagere school. Maar
weinig mensen weten dat achter
dat vrolijke lachebekje een triest
verleden schuilt.
Dinsdag 7 juli
EO | NPO2 | 13.20
De laatste 24 uur
De laatste 24 uur van Albert
Verlinde zijn letterlijk en figuurlijk een rollercoaster. Met hem
wordt het een heel open en eerlijke 24 uur, waarin we Albert
op een heel andere manier leren
kennen.
Woensdag 8 juli
NTR | NPO2 | 19.45
Verborgen Verleden
Bekende Nederlanders gaan op
zoek naar hun familiegeschiedenis. In deze uitzending Eric Corton bekend van Radio en TV. Hij
is ambassadeur van het Nederlandse Rode Kruis. Hij bezoekt
diverse landen in Afrika en vraagt
aandacht voor de zogenaamde
stille rampen.
Donderdag 9 juli
AVROTROS | NPO1 | 21.25
André Rieu in Melbourne
André Rieu kwam, zag en won de
harten van Melbourne. Hij schreef
geschiedenis. Zijn concert op
zaterdag 15 november brak een
record met een bezoekersaantal
van 38.605.
Lees verder op pagina 7

Beeldenstorm
Er zijn mensen die zich zo verdienstelijk hebben gemaakt
in de samenleving dat er een
standbeeld voor hen werd
opgericht. Op de keper
beschouwd zijn dat er niet
zovele. Maar ja, paarden die
de haver echt verdiend hebben, krijgen ze meestal niet.
Dat geldt ook in dit opzicht.
Ik ken ook mensen uit mijn
eigen geschiedenisboekje die
een standbeeld hebben verdiend. Maar zoals gezegd,
tussen verdienen en krijgen
zit een groot verschil.

DS . TAMMO J. OLDENHUIS TE
COEVORDEN

Standbeelden worden meestal
opgericht na de dood van iemand.
Dat is maar goed ook, denk ik
dan. Een tijdje geleden stond ik
voor het grote standbeeld van
Johan Sebastian Bach. Het staat
bij zijn geboortehuis in het Duitse Eisenach. De grote musicus
dwingt respect af, maar de duiven
tonen geen enkel respect voor de
grote Johan Sebastian. Ze schijten
op hem dat het een lieve lust is.
Dat vergaat het standbeeld van de

velen is verlaten. Wat ook ongemakkelijk is: als je zegt dat je
dominee bent, reageren mensen
ongemakkelijk, ze weten zich
geen houding te geven, zeker
als de omgeving seculier is. Als
dominee voelt het onveilig je
daarin te begeven - je bent een
rariteit, krijgt te maken met
dedain. Vandaar dat veel christenen zich terugtrekken in hun
eigen comfortzone, hun bubbel. Dat wil je als predikant juist
niet, maar gebeurt wel.”
-

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

Niet comfortabel
Marleen Blootens (37) is predikant in Rotterdam en geeft in
de Volkskrant een openhartig
interview, ook over haar predikantschap.

“Laat ik het maar eens hardop
zeggen: werken in de kerk is niet
altijd comfortabel. Het is niet
eenvoudig te werken in een traditie die voor de meeste mensen
passé is; om een gemeenschap
overeind te houden die door

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

Jan was intussen bijna 100 jaar
oud. Veel had hij meegemaakt.
Hij was een van de pioniers in
de Noordoostpolder. Zijn vrouw
met wie hij een innige relatie had
gehad, was er niet meer. Zijn
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 de volgende morgen toch
weer wakker wordt?” vroeg ik
hem. “Ach”, zei hij, “dan mocht
het om de een of andere reden
nog niet. Kennelijk is de HERE
het niet met me eens en moet
ik nog even wachten. Sta ik de
volgende morgen weer op, eet
m’n ontbijt en lees de Bijbel en
de krant.”
Zijn leven lang was hij organist

grote reformator Maarten Luther
al evenzo. Op vele plekken in
Duitsland staat hij. Onder andere
in Wittenberg, de plek waar hij
de 95 stellingen aan de deuren
sloeg. ‘Als je mijn stellingen maar
niet bevuilt,’ zie ik Luther denken.
Of Bach bekakt was, weet ik niet,
maar zijn muziekstuk houdt hij
angstvallig opgerold in zijn bronzen hand. Dat kan ik elk geval niet
bevuild worden. Dat duiven wel
eens wat laten vallen en daardoor
bevuilen, is niet zo erg. Maar dat
mensen dat doen, is een graadje
minder. Tegenwoordig is het in de
mode om grote namen uit onze
geschiedenis te besmeuren. Als
het op de wijze der duiven ging,
was het nog tot daaraan toe.
Maar het gaat anders, doortrapter, vaak met valse argumenten
en onvolledige kennis van zaken.
Er is een beeldenstorm aan de
gang, als een besmettelijk virus
dat rondwaart en nogal wat mensen weet te infecteren. Pim Fortuyn, de onfortuinlijke politicus,
die door laﬀe moordenaarshand
moest sneven, kreeg na zijn dood
een standbeeld. Onlangs werd
het beklad. Met grote letters
stond er op dat hij een racist
was. Hoe je ook over hem denkt,
van racisme kan hij niet beschuldigd worden. Het standbeeld

van Piet Hein moest het ook al
ontgelden. Hij, de overwinnaar
van de zilvervloot, werd als een
dief aangemerkt. Hij werd zelfs
in verband gebracht met de slavenhandel. Dat standbeeld moet
in elk geval weg, zo werd gezegd.
Ook hier een leugen. Hij was
beslist geen dief. Het geld van de
zilvervloot ging naar de staatskas
en het was vér voor de Nederlandse slavenhandel. Maar als je
maar hard genoeg en veelvuldig
schreeuwt, geloven mensen je,
huilen met je mee en trekken ook
aan het touw om het standbeeld
van z’n voetstuk te rukken. Zal
binnenkort Luther eveneens van
zijn sokkels gelicht worden in ons
buurland? Hij heeft zich namelijk
zeer benedenmaats uitgelaten
over Joden; antisemitische uitlatingen, in woord en geschrift. Het
is gemakkelijk om met de bril van
vandaag te kijken naar de geschiedenis en dan een onbarmhartig
oordeel te vellen. Dat is simpel
en goedkoop. De huidige beeldenstorm die over de geschiedenis raast en links en rechts
met stenen gooit, laat zien dat
mensen wel erg selectief boos
zijn. Kijk eens in het geschiedenisboekje van je eigen voorgeslacht,
dat kan wel eens verhelderend
werken. Wie zonder zonde is…

geweest. De gemeente in haar
zang begeleiden was zijn lust en
zijn leven. In het verpleeghuis
begeleidde hij nog elke week
het zingen van een groep mensen. Op een bepaald moment
vroeg hij me of hij iets mocht
zeggen. Natuurlijk mocht hij
dat. Hij stond op, vertelde dat
hij oud was en dat het zijn verlangen was om van het toneel
te verdwijnen. “Alles heeft zijn
tijd”, staat er in de Bijbel, “en
mijn tijd is zo langzamerhand
wel geweest. Mijn gehoor wordt
minder en mijn vingers willen
niet meer. Daarom heb ik besloten 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 zijn leven was eindig.
Toch moest hij nog wachten tot
het zover was. Intussen bleef hij
vriendelijk en dankbaar. Voor
zijn medebewoners in het verpleeghuis, voor de mensen die
hem hielpen en verzorgden en
voor zijn kinderen en kleinkinderen. Heerlijk om zo iemand in
het verpleeghuis te hebben! Die
dankbaarheid bleef hij tot het
eind toe uitstralen en uitspelen.
Hij leek dan wel geen taak meer
te hebben, maar een van zijn
kleindochters bracht een keyboard mee. Weer ging hij spelen.
Op zijn eigen kamer maakte hij
muziek. Op de gang werd stiekem geluisterd en meegezongen.
Tot de dag van zijn overlijden.
Hij droeg vrucht tot op hoge
leeftijd...

Syrisch-orthodoxe gemeenschap in
Nederland hoe hĳ de coronacrisis
beleeft? Is hĳ angstig, boos, verdrietig?

Corona als ‘geschenk’
Dagblad Tubantia vroeg in het
klooster te Glane aan aartsbischop
Polycarpus Augin Aydin van de

Opv
„Nee. Ik reflecteer over het leven,
over de pandemie. Wat dat betekent voor ons en de wereld? Wat
kunnen we beter doen in de toekomst? Hoe kunnen we de schepping beter beheersen? Hoe kunnen we een betere relatie hebben
met anderen? Ik nodig iedereen
uit om dat ook te doen, nadenken
over wat wij willen in ons leven.
Ik ben zeker niet angstig voor de
pandemie. Die is een deel van het
leven, van de natuur, wat wij ervan
hebben gemaakt. Zie het leven
dat wij leiden in retrospectief. Zie
hoe broos de mens is in de totale
schepping. De pandemie leert ons
meer over onszelf. De crisis vertelt ons hoe wij een beter mens
kunnen zijn en hoe wij ons best
moeten doen om in harmonie te
leven met de natuur. In dat geval
zullen wij ook gezonder blijven.
[…] Ik wil alleen maar dankbaar
zijn. Voor alles! Er is voor iedereen een weg om God te bereiken.
Vóór corona hadden de mensen
bijna geen tijd om in stilte te leven
en om ruimte te creëren voor wat
zij voelen. Ook niet bijvoorbeeld
om een goede relatie te hebben
met anderen. In die zin is corona
ook een geschenk. Een uitnodiging
om na te denken. Welke betekenis geven wij aan ons leven en wat
doet God allemaal voor ons?”
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optimistisch ben. Ik moet heel
gedisciplineerd leven, anders
gaat het mis. Ik lig veel op bed
of op de bank. Ik kan zo blĳ zĳn
omdat ik heb ervaren dat God
onvoorwaardelĳk van me houdt.
Ontevredenheid is een keuze,
optimisme ook. Je moet er elke
dag weer bewust voor kiezen.
Mĳn ouders hebben wel eens
laten doorschemeren dat ik een
ongelukje was en eigenlĳk een
jongetje had moeten zĳn. Maar
als ik dan Psalm 139 lees, blĳkt
dat God me al kende voor mĳn
geboorte. Hĳ heeft een plan met
me. Het leven is mooi en ik mag
er zĳn! Een andere favoriete Bĳ-

beltekst is Romeinen 5:8: “God
echter bevestigt Zĳn liefde voor
ons daarin dat Christus voor ons
gestorven is toen wĳ nog zondaars waren. God heeft altĳd van
me gehouden. Natuurlĳk krĳgen
mĳn kinderen ook met moeilĳkheden te maken waar ze lering
uit moeten trekken, maar toch
ben ik dankbaar dat ze niet zo
leven zoals ik heb gedaan. En dat
ze niet hoefden mee te maken
wat ik heb doorstaan. De pĳn,
het verdriet, de eenzaamheid.”
Livestream kerkdienst
Het is goedgekomen met Sieta’s
ouders. “Achteraf gezien denk ik
dat ze hun best hebben gedaan;
ik heb fantastische ouders gehad.

Naarmate hun leeftĳd vorderde,
kregen ze meer respect voor mĳn
geloofskeuze. Tegen het einde
van hun leven kwam er bĳ beiden
meer openheid. Ik heb met mĳn
vader het zondaarsgebed gebeden
en mĳn moeder zei dat ze spĳt
had van sommige dingen. Ik weet
nu dat ik ze in de hemel tegen
zal komen en daar ben ik enorm
blĳ om. Mĳn zusters hebben
meer respect gekregen voor mĳn
geloof en kĳken zelfs wel eens
naar een livestream kerkdienst.”
In haar ‘eigen’ gemeente spreekt
Sieta regelmatig bemoedigende
woorden. “Vooral jongeren willen
graag mĳn getuigenis horen. De
jeugd waardeert het enorm als ik
zeg dat God me draagt. “Hoe kan

het dat je zo blĳ bent?” vragen ze
dan. Ik krĳg ook regelmatig lieve
kaartjes van gemeenteleden, die
me bemoedigen.”
Genezing
Natuurlĳk gelooft Sieta in genezing. “Er wordt veel voor mĳ
gebeden en ik voel me daardoor
gedragen. Maar niet alles waarvoor je voor bidt, gebeurt ook.
Ik heb zelf geen idee waarom het
ene gebed wel en het andere niet
wordt verhoord. Dat is aan God.
Niet alles is verklaarbaar. Als ik
zie wat ik de afgelopen dertig
jaar heb meegemaakt - niet te
filmen. Ook al kan ik bĳna niks
meer, ik hoop mensen te bemoedigen.”

boeken

DOOR DS. A . HEKMAN, ASSEN

Endlösung. Het lot van de
Joden 1933-1949. David
Cesarani. Uitg. Atlas/Contact,
Amsterdam/Antwerpen 2018
Prĳs € 45

In een lĳ vig boekwerk onthult
de bekende Holocaust-onderzoeker David Cesarani (19562015), tot zĳn dood hoogleraar
in Londen, de lotgevallen van de
Joden sinds de opkomst van Hiteenschap in ler in 1933. Hĳ beperkt zich niet
oronacrisis tot de vernietiging in de concenboos, ver- tratiekampen, maar geeft ook
aandacht aan de moordpartĳen
daarbuiten in de verschillende
landen. Duidelĳk stelt hĳ dat het
einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 voor Joden niet
het einde van hun lĳden bete-

kende. Ze waren niet welkom
in het land waaruit zĳ gevlucht
waren, genoten soms jarenlang
geen vrĳheid, werden ondergebracht in detentiekampen, werden verhinderd Palestina binnen
te gaan. Nog steeds worden zĳ
bedreigd door antisemitisme.
Een belangwekkend boek, met
veel informatie.
Bĳ belse miniaturen. Carel
ter Linden. Uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen 2018 Prĳs € 20
Carel ter Linden is de bekende
predikant van de Haagse Kloosterkerk. In dit mooi uitgeven
boek mediteert hĳ over bĳbelse
verhalen. Hĳ brengt op een
bondige, begrĳpelĳke en frisse
manier onder woorden wat
die oude tekst betekent voor
de mens van nu. Een boek om
dagelĳks ter hand te nemen en
ook geschenk te geven.

De Saoedi’s. De ongewisse
toekomst van een machtige
oliestaat. Mark Blaisse. Uitg.
Balans, Amsterdam 2019
Prĳs € 23
Saoedi-Arabië bestaat pas sinds
1923. De eerste koning Ibn Saoed
had van elkaar bestrĳdende
nomadenstammen één natie
gemaakt. Wahabisme is de staatsreligie. Het heeft een sleutelrol
in het Midden-Oosten. Mark
Blaisse beschrĳft hoe dit land van
paradoxen en extremen in elkaar
zit. Hĳ reisde door het land, had
vraaggesprekken met uiteenlopende personen. Hĳ probeert
antwoord te geven op de vraag
hoe het land zich in de eenentwintigste eeuw zal ontwikkelen.
Hĳ ontsluiert een koninkrĳk tussen streng-conservatieve waarden
en een open samenleving. Dit
boek laat ons kennismaken met
de Arabische wereld. Informatief
en leerzaam.

Opvoedboek voor vaders

Over de auteur
r het leven, Stephen van der Leĳ heeft een
verleden, heden en toekomst. Vol- hoe cruciaal vaderschap is, juist
Stephen is getrouwd met Berdien,
in deze tĳd. Daarnaast heeft hĳ
t dat bete- boek geschreven: Daddycation.
gens Stephen zit het karakter van
honderden jonge mensen begeleid vader van twee jongens, fotograaf,
ereld? Wat Eigentĳds, humoristisch en kwets- de perfecte vader al in de man,
predikant en pastor op een MBO
en een bĳzondere kĳk op vaderin de toe- baar. De lezer wordt uitgedaagd
maar moet het er alleen nog ‘uitinstelling. Dit is zĳn eerste boek,
schap ontwikkeld. Deze ervaring,
e de schep- en meegenomen in een zoektocht: gebeiteld’ worden. Henk Stooropgedragen aan zĳn vader.
gekoppeld aan een originele kĳk
Hoe kun- hoe word ik de beste vader voor
vogel, directeur 4e Musketier en
op de Bĳbel, heeft geleid tot een
tie hebben mĳn kind? Het boek laat vaders
voorganger van de Zwolse megaDaddycation - toegewĳd vader zĳn, Stephen van der Leĳ,
belangrĳk boek dat elke vader zou
edereen kĳken in hun eigen ziel: naar hun
kerk VEZ beveelt het boek warm
ISBN 9789033802157, Ark Media, € 14,99
n, nadenken verdriet, dromen, gemiste kansen, aan. “Stephen weet als geen ander moeten lezen.“
ons leven.
g voor de
eel van het
gebed van de week
at wĳ ervan
et leven
pectief. Zie
n de totale
e leert ons
Waardoor ons geloof zich uitcrisis verSommigen van ons zĳn niet zo bedreven in het bidden.
strekt naar het waagstuk
ter mens
Nu we in onze gedachten tot U naderen,
Uw liefdevolle wil voor onze
ons best
verlangt onze geest naar Uw geest.
leven te zoeken.
rmonie te
Wĳ danken U dat U ons
dat geval
We strekken onze handen naar U uit,
op dit ogenblik wilt horen.
r blĳven.
hunkerend naar Uw nabĳheid.
Wĳ danken U voor de
dankbaar
We weten niet hoe de diepste gevoelens uit te drukken,
genade van het gebed.
or iederdie in onze harten verborgen liggen.
Wĳ danken U voor Uzelf.
e bereiken.
Amen.
e mensen
Wĳ willen niet, als kinderen, verlanglĳstjes
lte te leven
voor U maken.
en voor wat
Liever bidden wĳ of U ons alleen datgene wilt geven
Gedeelte uit een gebed van Peter Marshall (1902-1949).
voorbeeld
wat wĳ werkelĳk nodig hebben.
Hĳ emigreerde vanuit Schotland naar de USA, waar
e hebben
Wĳ willen van onze gebeden geen zeurpartĳen maken
hĳ theologie studeerde. Marshall werd een vermaard
is corona
om U te laten doen wat wĳ graag willen.
spreker en was als predikant verbonden aan de Senaat
uitnodiging
in Washington.
ke betekeVerleen ons, vragen wĳ, liever uitzicht en moed,
ven en wat
waardoor onze horizon wordt verwĳd.
r ons?”

Here, leer ons bidden
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Vrĳdag 10 juli
MAX | NPO1 | 20.35
Droomhuis gezocht
Nathalie en Dirk-Jan worden
gevolgd tĳdens hun zoektocht
naar een droomhuis in het midden van Frankrĳk, de regio Charente. Carrie ten Napel gaat wel
een bĳzondere kerk bezoeken.
Zaterdag 11 juli
EO | NPO2 | 18.15
Nederland Zingt
In de Ĳsselhallen te Zwolle zingen
het Groot Reformatiekoor (o.l.v.
Martin Zonnenberg ), het Christelĳk Mannenkoor Zwolle en
Gospel Boulevard samen met een
fantastisch publiek, de mooiste
liederen, waaronder het prachtige
lied ‘Er is een God die hoort’.
Zondag 12 juli
EO | NPO2 | 8.55
Ik mis je
Als de vader van Ellen Wiltink
overlĳdt, is haar moeder helemaal van slag. Kort daarna wordt
haar moeder zelf ziek. Zĳ komt
bĳ Ellen in huis. In die intensieve
periode laat haar moeder, die
altĳd wat afstandelĳk is geweest,
haar in haar hart kĳken.
Zondag 12 juli
EO | NPO2 | 12.30
Wilde Ganzen
Wilde Ganzen bestrĳdt armoede
wereldwĳd op een unieke manier.
Ontwikkelingsprojecten die opgezet zĳn door mensen ter plekke
ondersteunt de organisatie in
samenwerking met bevlogen
Nederlanders.
Maandag 13 juli
Max | NPO1 | 20.35
Max Vakantieman
Vakantieman Sybrand Niessen
neemt het op voor vakantiegangers
in binnen-en buitenland, zowel bĳ
groot als klein vakantieleed.
Dinsdag 14 juli
NTR | NPO2 | 10.00
Het Israël van Heertje en
Bromet
In deze serie ‘Het Israël van Heertje en Bromet’ reizen Raoul Heertje en Frans Bromet naar Israël.
Het land waar ze zich vanwege hun
joodse achtergrond beiden onlosmakelĳk mee verbonden voelen.
Woensdag 15 juli
NTR | NPO2 | 19.45
Verborgen Verleden
In dit programma gaan bekende
Nederlanders op zoek naar hun
familiegeschiedenis. Irene Moors
is een Nederlandse televisiepresentatrice en actrice. Zĳ heeft
veel prĳzen gewonnen, waaronder de Zilveren Televisie-ster als
beste vrouwelĳke TV-persoonlĳkheid.
Donderdag 16 juli
KRO-NCRV | NPO2 | 14.15
Joris tegen de stroom in
Joris Linssen wandelt met zĳn
band Caramba tegen de stroom
in langs de Maas. Zonder geld.
Onderdak en eten regelen zĳ in
ruil voor muziek.

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen
naar: jgroen27@planet.nl
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Verandering kerk
beter begeleiden
Uit onderzoek blĳkt dat 70 procent van voorgenomen veranderingen binnen de kerk niet lukt.
Dat kan frustrerend zĳn voor
predikanten, kerkelĳk werkers en
kerkenraadsleden.
Tĳdens een acht dagen durende
training van de Protestantse Kerk
kunnen zĳ zich erin bekwamen
om veranderingen samen, mét de
gemeente, effectiever te begeleiden.
Tot het lesmateriaal behoort Jan
Hendriks’ boek ‘Verlangen en
vertrouwen’.
Cursusdagen 2020: 21 september,
5 en 26 oktober,
9 en 30 november, 14 december
en 2021: 18 januari, 1 februari.

Indonesische vertaling van boek D.K. Wielenga

De oogst van 100 jaar
zending op Sumba (II)
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. Wielenga
kreeg steeds meer contact met de bevolking en won
hun vertrouwen. Hij leerde de taal spreken. Het zaad
was gezaaid.

Dopen in de kerk te Pajeti in 2015

Cursusdagen op maandag, 13.00 - 21.00 uur, Doorn,
Nieuw Hydepark, tel. 030 - 8801880,
info@protestantsekerk.nl, € 895

Traditioneel begrafenisritueel

Kleinkinderen van zendelingen ontmoeten de gemeente
te Karuni: weerzien en zendingsverhalen delen in 2019

Colofon
Het Gezamenlĳk Zondagsblad voor de
Protestantse gemeenten in Drenthe, Overĳssel en
Flevoland is een uitgave van Topic Creatieve Communicatie in Wierden, tel. 0546 577475, info@
topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlĳk Zondagsblad informeert over
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving
en houdt rekening met de verscheidenheid
binnen de kerken en de lezerskring. Het GZ verschĳnt 1 keer per 2 weken. In de tussenliggende
weken verschĳnt de e-mail nieuwsbrief GZ-Post.
Zie ook: www.gezamenlĳkzondagsblad.nl
Redactieadres Gezamenlĳk Zondagsblad,
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, tel.: 0546 - 577475, redactie@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Hoofdredacteur dr. J.D.Th. Wassenaar, Dorpsstraat 43, 7447 CM Hellendoorn, tel.: 0548 655635, e-mail: hoofdredactie@
gezamenlĳkzondagsblad.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. Pieter Boomsma, drs. Bertine
ten Brinke, ds. Lily Burggraaff, ds. Foekje Dĳk,
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 Nĳhoff, ds. Henri Pap, Leo
Polhuys, Esther de Vegt - Uiterwĳk Winkel,
ds. Astrid van Waard - Pieterse, ds. Dick Wolters
Gemeenteberichten en kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlĳk maandag vóór
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo
ruim mogelĳk van tevoren te worden aangeleverd
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder
kosten. Protestantse kerken in het verspreidingsgebied van onze krant kunnen hiervan gebruik
maken.
Ander nieuws Het Gezamenlĳk Zondagsblad
neemt graag berichten op over bĳvoorbeeld speciale kerkdiensten en bĳeenkomsten, jubilea, reünies,
concerten, vergaderingen en andere activiteiten
die wĳ interessant achten voor onze lezers.
Daarbĳ houdt de redactie zich het recht voor
berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar
nieuws@gezamenlĳkzondagsblad.nl
Overname Bĳ gehele of gedeeltelĳke overname
van artikelen wordt men vriendelĳk verzocht de
bron te vermelden en een exemplaar van het nummer waarin dit artikel is overgenomen, aan de
redactie te zenden.
Advertenties Voor informatie over tarieven en
plaatsingsmogelĳkheden belt u naar 0546 - 577475
(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal
kunt u vrĳdags vóór 12.00 uur digitaal aanleveren
via liselore@topic-cc.nl

DOOR DS. BURRET OLDE , Z A ANDAM

In 1910 werd de eerste school
geopend. Vele scholen volgden.
De Gereformeerde Zending
had rond 1927 40 schoolposten
met 2800 leerlingen. Taalkundige dr. Onvlee en later ook dr.
Umbu Kapita hebben de Sumbanese talen in kaart gebracht.
Het Sumbanese leesboek deed
zĳn intrede. Het volksonderwĳs groeide. In 1933 waren er
70 scholen en 5200 leerlingen.
Vervolgscholen werden in 1914
in Pajeti en in 1920 in Karuni
opgericht. Dit betekende uitgebreider onderwĳs voor de
jongeren met aanleg, waarvan
men verwachtte dat zĳ later in
dienst zouden kunnen treden
van de zending of het bestuur.
De leerlingen woonden bĳ de
zendelingen in een internaat. De
regering van Nederlands-Indië
vertrouwde het onderwĳs aan
de zending toe. De regering liet
de aanpak en inhoud van het
onderwĳs over aan de zending.
De landbouwschool te Lewa
op Midden-Sumba kreeg steeds
meer betekenis en groeide uit
tot een landbouwcentrum. Vele

Advertentie-adviseur
vacant
Familieberichten Op maandag vóór 8.00 uur
aanleveren via mail bĳ henriette@topic-cc.nl
Abonnementen Wilt u abonnee worden, een
wĳziging doorgeven of uw abonnement opzeggen, mail dan naar henriette@topic-cc.nl Op
maandag en donderdag is Henriëtte ook telefonisch 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 opzegtermĳn geldt.
Een opgezegd abonnement loopt door tot afloop
van de betalingsperiode.

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

landbouwingenieurs en technici
zĳn, naast artsen en verpleegkundigen, in de loop der jaren
vanuit Nederland uitgezonden.
Sinds 20 jaar onderhoudt Kerk
in Actie de contacten en steunt
een aantal projecten van de kerk
op Sumba.
De opleiding tot hulppredikers
en predikanten werd in de 20 e
eeuw uitgebouwd en kreeg zĳn
volwaardige vorm in 2007 in
de Sekolah Theologia Tinggi te
Lewa (theologisch hogeschool).
Ruim 10 docenten geven colleges. Nu, in 2020, zĳn er 500
studenten voor de theologische
opleiding tot predikant en voor
het godsdienstonderwĳs. Het
zĳn merendeels vrouwen. Voor
veel jongeren die willen studeren, is een studie op Java of
Timor te duur. Vandaar dat het
een zegen is dat er een theologische opleiding is. De werkgroep Sumba-Nederland zoekt
overigens gastdocenten die een
paar weken college willen geven.
Sinds 20 jaar bestaat er ook
een universiteit in de hoofdstad
Waingapu met vĳ f faculteiten en
ruim 3000 studenten.

Ontmoeting met studenten
De Theologische Hogeschool
midden op het eiland in het dorp
Lewa is een bruisende campus
met 500 studenten. De groep
Nederlanders was daar in november 2019 te gast en genoot van
de ontvangst: indrukwekkende
dans en muziek en inspirerende
gesprekken met de studenten.
Zĳ staan sterk in het geloof in
Jezus Christus en willen kerk en
samenleving dienen. De opleiding
bevat naast de gebruikelĳke theologische vakken ook het vak landbouw en het voorzien in levensbehoeften. De meeste inwoners
op het eiland hebben nog steeds
geen zekerheid over hun basislevensbehoeften. Vandaar dat de
kerk en predikanten hen daarin
ondersteunen.
Belang van de vertaling
Magda Smilde, kleindochter
van zendeling Lambooy, en ik
mochten college geven over
het boek van Wielenga aan
170 studenten. Voor het eerst
konden studenten en docenten
een deel van het boek ‘De zending op Soemba’ van Wielenga
uit 1932/1949 lezen. Thema’s

uit het boek, zoals de verhouding tot het animistische geloof
(marapu), zĳn nog steeds aan de
orde. Sommige studenten vonden het moeilĳk dat hun grootouders niet bĳ het huwelĳk van
hun ouders wilden zĳn, omdat
die ouders christenen waren
geworden. In de tĳd van ds.
Wielenga en ds. Lambooy speelde dit thema in sterke mate.
In sommige streken is dat nog
steeds het geval. Hierbĳ speelt
mee dat animistische godsdiensten sinds kort in Indonesië ook
officieel erkend zĳn, naast de
bekende religies.
De vertaling van het boek van
Wielenga verschaft studenten,
docenten en predikanten toegang tot deze geschiedschrĳ ving
over zending en het ontstaan
van hun kerk. Naast enkele
spannende anekdotes bevat het
boek van Wielenga een cultureel-antropologische beschrĳ ving van het Sumbanese volk. De
complete vertaling, die verzorgd
wordt door June Beckx, zal in
najaar 2020 aan de kerken van
Indonesië worden aangeboden.
Lees verder op pagina 9
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Zendingswerkers
Indonesië zoeken
vrijwilligers
Mensen helpen en in hen
contact brengen met Jezus
via gezondheidszorg, fysiotherapie, gebed, sport en
onderwijs. De jonge, groeiende organisatie CareForceIndonesia zoekt helpers
die vanuit Nederland dit
werk willen ondersteunen.

Drĳvende krachten van CareForceIndonesia Hein en Giny Runhaar zoeken enthousiaste mensen
die hart hebben voor missie en
bewogen zĳn met (kans)armen.
“Onze kracht is dat we vooral
werken door persoonlĳke relaties. We leiden lokale werkers
op en ondersteunen hen. Juist
door het laagdrempelige werk,
door gesprekken en het aangaan
van langdurige verbintenissen,
bereiken we veel mensen met
het evangelie. De lokale werkers
kennen de cultuur van binnenuit
en kunnen hierdoor veel mensen
bereiken. Ook zĳn vrĳwilligers uit
Nederland actief om hen te ondersteunen.”
Onderwĳs
CareForceIndonesia geeft Engelse
les aan kinderen, waardoor het
mogelĳk is om hen iets te leren
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Wij lezen vandaag
zaterdag 4 juli
Zacharia 9:1-8
zondag 5 juli
Zacharia 9:9-17
maandag 6 juli
Zacharia 10:1-5

over bĳbelse waarden en normen. Via het concept van ‘community development’ worden binnen
de gemeenschap contacten aangegaan om te kĳken wat nodig is voor
de ontwikkeling van een betere
levensstandaard. Op het eiland
Borneo is een sportprogramma
opgezet waarbĳ jongens door middel van voetbal leren omgaan met
bĳbelse waarden en normen. “Dit
heeft een enorme impact op hun
leven en dat van hun families,” zeggen Hein en Giny hierover.

dinsdag 7 juli
Zacharia 10:6-12

Bali ‘Paradise Island’
Het werkveld van de organisatie kent vele problemen. Op het
‘Paradise Island’ Bali gaan veel
mensen gebukt onder armoede,
eenzaamheid en gebrek aan liefde.
Slechts een beperkt deel van de
lokale bevolking heeft echter
baat bĳ het toerisme. Hein en
Giny vertellen: “Het hindoeïsme,
waartoe 95% van de bevolking
behoort, is een dwingende religie.
Veruit de meeste mensen hebben
geen idee wat ze geloven en waarom ze alle rituelen uitvoeren. Maar
als je niet meedoet, wordt je uit de
gemeenschap gestoten. Een hindoe
die christen wordt, mag niet meer
omgaan met zĳn familie. Op Bor-

zondag 12 juli
Romeinen 11:1-12

woensdag 8 juli
Zacharia 11:1-14
donderdag 9 juli
Zacharia 11:15-17
vrĳdag 10 juli
Romeinen 10:1-13
zaterdag 11 juli
Romeinen 10:14-21

Door Engelse les en voetbaltraining ervaren
kinderen dat ze waardevol en geliefd zijn.
Ook komen we zo in contact met ouders.

maandag 13 juli
Romeinen 11:13-24
dinsdag 14 juli
Romeinen 11:25-36
woensdag 15 juli
Matteüs 12:1-21
donderdag 16 juli
Matteüs 12:22-37

neo zĳn vergelĳkbare problemen
maar dan binnen de moslimgemeenschap.”

vrĳdag 17 juli
Matteüs 12:38-50

De stichting zoekt naast donateurs ook een fondsenwerver,
secretaris en pr-medewerker: www.careforceindonesia.nl

zaterdag 18 juli
Matteüs 13:1-23

Even doordenken
Vervolg van pagina 8

Prof. dr. Mechteld Jansen van de
Protestantse Theologische Universiteit in Nederland schreef
een aanbeveling voor de vertaling: ‘Een aardige omschrĳ ving
van missie of zending is het
communiceren in woord, gebaar,
muziek, gedrag, op zo’n manier
dat het evangelie een kans krĳ gt
gehoord te worden. Het aanleveren van historisch materiaal
over de context waarin en hoe
dat gebeurde, helpt alle lezers
om dat zelf te onderzoeken.
Wie communiceerde met wie?
Wanneer bleek dat een heilzame, gezonde en verblĳdende
communicatie te zĳn? Hoe zouden we het nu zelf doen?’
Dr. Andreas Yewangoe schreef
het voorwoord voor de Indonesische vertaling. Hĳ is geboren op Sumba, promoveerde
in Nederland, doceerde aan
verschillende faculteiten en gaf
Meer weten?
Op internet is de promotiefilm van de vertaling van het
boek van Wielenga te zien via
de zoekterm ‘promo translation book Wielenga’. Het
aanbieden van het eerste deel
van het vertaalde boek op de
nationale kerkvergadering in
nov. 2019 via de zoekterm
‘presentatie boek Wielenga
Sidang Raya’. Meer info: www.
sumba-nederland.nl en www.
kerkinactie.nl

jarenlang leiding aan de Nationale Raad van Kerken van
Indonesië. Hĳ schrĳ ft: ‘Door
de toegang tot dit boek kunnen
wĳ allen lezen over de manier
waarop het evangelie op Sumba
kwam: het was geen gemakkelĳke weg. De lokale religie
was krachtig. De macht van de
radja’s was groot. Het evangelie
werd mede in de vorm van poliklinieken en scholen een zegen
voor Sumba.’
Weerzien in Karuni
Wielenga keerde in 1921 voorgoed naar Nederland terug.
Een tiental jaren later schreef
hĳ ‘De zending op Soemba’. In
1949 kwam de herziene uitgave,
waarvan de Indonesische vertaling nu bĳna af is. De zendelingen Colenbrander, Krĳ ger, Van
Dĳk en Lambooy hebben op
West-Sumba het zendingswerk
voortgezet. Met name de streek
Laoera en het dorp Karuni bleken vruchtbare grond voor het
evangelie te zĳn.
In Karuni werd de voorstaande
Bili Lalo als eerste christen in
de streek gedoopt. In november 2019 bezocht een groep van
negen Nederlanders het eiland.
Zĳ bezochten Karuni ook. In de
huidige kerkgemeente Karuni is
de kleinzoon van Bili Lalo, Cornelis, ouderling en de kleinzoon
van ds. Goenoe, Novan, leider
van de jongerenvereniging. De
groep Nederlanders bestond
uit de kleinzoon en naamgenoot
van Douwe Wielenga, diens

De bruiloft in Kana. Ik stel me zo
voor dat Jezus daar gezellig met
familie en vrienden bĳ elkaar zit,
met een goed glas water.
Rikkert Zuiderveld

Muziek-verrassingspakket

Bili Lalo (als eerste christen in de streek gedoopt) en zendeling Van Dijk zitten op de grafsteen
in Karuni

zoon Job, Reinco Abels, die
te Lewa is opgegroeid, Magda
Smilde, kleindochter van de
zendeling Lambooy, Marianne
Muller, de kleindochter van ziekenhuisbroeder Daan Krĳ ger en
Burret Olde, zoon van zendeling
Henk Olde en Willemien van
Haeringen. De groep werd in
het dorp Karuni feestelĳk door
dansers ontvangen. In het kerkgebouw kregen de traditionele
dansen met veel tromgeroffel een vervolg. Er volgde een
kennismaking met ds. Yuliana
en de kerkenraad. We hebben
verhalen gedeeld, samen gebeden, gezongen en gegeten. Het
was ontroerend om samen de
oude zendingsfoto’s te bekĳken:
de zendingsgeschiedenis kwam
tot leven. Prachtig als je je zo

verbonden voelt. Verderop in
het dorp staan de graven van
de omgekomen kinderen van
Krĳ ger en Van Dĳk, die getuigen
van de offers die gebracht zĳn.

Presentatie in uw kerk?
Is er in uw kerkelĳke gemeente
interesse in een lezing over
Sumba? Of wilt u een bĳeenkomst beleggen over dit zendingswerk en wat het betekent
voor ons kerk-zĳn? Hiervoor
zĳn beschikbaar: ds. Gerrold
Olde te Smilde (06 15544576)
en ds. Burret Olde te Zaandam
(06 15179365).

Evenementenorganisator Events
for Christ heeft massale steun
gekregen nu optredens en festivals
zĳn geschrapt.
Samen met partner Pelgrim Boeken & Muziek is een speciaal cdpakket samengesteld, dat door
veel mensen is besteld.
De opbrengst hiervan helpt de
organisatie door deze lastige tĳd.
“We zĳn druk bezig met plannen
voor de toekomst”, zo laat Events
for Christ de trouwe bezoekers
weten. “Zodra er wat meer duidelĳkheid is over de versoepeling van de maatregelen in strĳd
tegen het coronavirus, komen we
met nieuws over de evenementen
die we dan weer gaan plannen.”
Intussen ruimt Pelgrim Boeken &
Muziek haar voorraad op.
Wie zĳn muzikale collectie wil aanvullen kan een verrassingspakket
bestellen. Een verrassing verklapt
Pelgrim al: ook de nieuwe Opwekkings-cd 2020 is in het aanbod
opgenomen.
4 cd’s voor € 10 – en 10 cd’s voor slechts € 20.
Bestellen: www.eventsforchrist.nl
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Korenmolens zijn
weer open
Wat is er nu Hollandser dan
een molen? Overal in ons vlakke
Nederlandse landschap zĳn ze te
vinden. De markante gebouwen
kunnen gelukkig weer worden
bezocht nu de coronamaatregelen zĳn versoepeld. De wieken draaien, de molenwinkels
heropenen de deuren of zĳn
vaker open. De molenaars zĳn
natuurlĳk ook blĳ dat er weer
mensen binnen mogen komen,
ook al gelden nog wel de beperkingen en richtlĳnen voor het
publiek. Directeur Nicole Bakker van de landelĳke vereniging
De Hollandsche Molen vertelt
dat de richtlĳnen zĳn opgesteld in samenwerking met het
Gilde van Vrĳ willig Molenaars
en het Ambachtelĳk Korenmolenaars Gilde. “De afgelopen
periode heeft de verkoop bĳ de
ambachtelĳke korenmolen een
grote opleving meegemaakt.
Veel (beroepsmatige) molenaars
hebben, met inachtneming van
de nodige maatregelen, tĳdens
de coronacrisis intensief doorgedraaid om aan de vraag naar
meel te kunnen voldoen. Dat
deden ze ook toen de voorraden in supermarkten onvoldoende bleken te zĳn.” Nicole
hoopt dat de klant de weg naar
de molens nu blĳ vend weet te
vinden voor de aanschaf van
kwaliteitsmeel met een goed en
eerlĳk verhaal. De ambachtelĳke
korenmolens zĳn te herkennen
aan het AKG logo.

AKG molens in onze regio: Olde Zwarver in Kampen en
De Leeuw in Oude Molen (Bathmen)

Vrijwillig
DOOR GERRIT KR A A ,
BORNEBROEK

Chris verliet samen
met Elles het
accountantskantoor. Vrĳdagmiddag vrĳ! Chris greep z’n kans:
“Mooi weer voor het strand, ik
weet niet of je tĳd hebt?”
Elles was mooi, vond hĳ. Hĳ had
al van alles bedacht om contact te
krĳgen. Een strandwandeling, dat
zou ze wel behoorlĳk maf vinden.
Ze glimlachte. Dat was al íets.
“Jammer, maar ik kan niet. Wat ik
ga doen: dat wil jĳ niet weten.”
“Vertel.”
“Beloof dat je me niet uitlacht.”
Bĳ haar Peugeootje zocht ze ‘t
contactsleuteltje. Hĳ zou het met
liefde opgegeten hebben als ze
dat gewild had. Ze ging verder:
“Las ik laatst in de krant. Yuppies
zĳn de digitale vervreemding zat,
ze willen toch ook iets sociaals
doen, iets van zichzelf weggeven.
Dat heeft wel wat, vind ik, en
nou ga ik op vrĳdagmiddag (niet
lachen!) naar een verzorgingstehuis, rolstoelen duwen in het
park. Maar waarom vertel ik je
dat eigenlĳk…” Ze taxeerde hem
alsof hĳ een tweedehands auto
was met een wellicht teruggedraaide kilometerteller.
“Misschien wil ik dat óók wel

zoon’ en salueerde als ze een
boom passeerden. Kartelink haalde berustend zĳn schouders op
Ze sjeesde door het verkeer naar en nu pauzeerden ze even - Chris
Avondrust. De naam nog sleetser en Elles op een bankje, Kartelink
dan de bewoners, dacht hĳ. Bĳ de en Dunia in de stoelen.
“Mooi weer voor een harinkie”,
receptie meldde ze dat ze wou
wandelen, meneer Dunia, was dat zei Kartelink, “een zoute gaat d’r
in als een preek in een ouderling.
wat?
Jammer, dat ze niet aan de bomen
“En hier is nog iemand”, wees
groeien.”
ze, “misschien is dat wat voor
meneer Kartelink. Twee vliegen in Dunia begon het wetsartikel
weer op te zeggen en Chris zei
één klap.”
tegen Elles dat
Ze liepen door
hĳ net nog een
een paar lange
YUPPIES ZIJN DE DIGITALE
haringstalletje had
gangen en Chris
VERVREEMDING ZAT, ZE WILLEN TOCH
gezien. “Ben zo
werd snel geïnforOOK IETS SOCIAALS DOEN, IETS VAN
terug!” Even later
meerd: Dunia was
ZICHZELF WEGGEVEN.
had hĳ vier harinooit korpschef bĳ
gen en Kartelink tilde verlekkerd
de politie.
“Maar nou is-ie zo dement als een zĳn exemplaar omhoog.
“Halt!” riep Dunia. “In naam der
deur,” zei Elles oneerbiedig. En
wet! Eerst handjes saâm!” Hĳ gaf
Kartelink had levenslang in een
zelf het voorbeeld en sprak luidviskraam gestaan.
keels: “Here, zegen deze spĳze.
Even later duwde Chris buitenAmen!”
gewoon onwennig de rolstoel
“Snaveltje dicht, oogjes toe, bekje
waarin de heer Kartelink zich
moeizaam had laten zakken. Rich- open,” was Kartelinks reactie.
“Jĳ moet ook netjes hardop bidting park, rolstoel aan rolstoel.
den, vooruit,” zei Dunia tegen
Meneer Dunia prevelde gedurig
Chris. Daarna was het de beurt
Artikel 25 van de Verkeerswet
aan Elles. Ze deed het ernstig,
op: het is iedere weggebruiker
zonder een zweem van spot.
gehouden zich zodanig te gedraNa het haringkaken wilde Dunia
gen dat de vrĳheid van het verdat Elles een versje zong. “Groekeer niet belemmerd wordt….
ne dal”, zei hĳ.
Zoiets. Hĳ noemde Chris ‘mĳn
eens meemaken,” zei hĳ. “Ik rĳ
wel achter je aan.”
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“Ken ik niet”, zei Elles.
“Dat gaat zo”, zei Chris. “In ’t
groene dal, in ’t stille dal; waar
kleine bloem-hoem-pjes groeien…” Hĳ zong het met overdreven draaien en kon bĳ Dunia niet
meer stuk toen hĳ ook nog een
smartlap declameerde:
Er dreef een scheepje in de sloot
een scheepje zonder roer.
Dat heel alleen uit zeilen ging
en door de biezen voer.
Het was een klompje van een
kind met touwtjes en een mast…
“Waar haal jĳ die versjes vandaan?” vroeg Elles verbaasd.
“Mĳn moeder heeft ze van mĳn
oma geleerd, en zĳ leerde ze ons
als we op vakantie gingen, in de Kerkdiens
auto, als we ons verveelden. Von- juli niet geho
den we prachtig. Hoe droeviger, Pastorale
hoe mooier. ‘k Zal je d’r nog een hebt, neemt
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Avondrust in maar Elles mocht Tĳdens deze
pas weggaan als ze Ik ga slapen, overspoeld m
ik ben moe voor hem zong. Wat goed bedoel
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afwĳkt van d
vere stem.

is. “In ’t
al; waar
es groeit overdreDunia niet
k nog een

berichten Het Zondagsblad
Blankenham
Protestantse Gemeente
Blankenham
Kerkbuurt 9
8373 EG Blankenham

in de sloot
Scriba: mevr. C.A. Appelo-de Ruiter,
oer.
Kerkbuurt 10, 8373 EG Blankenham
en ging
0527-202584
r.
ariaderuiter@gmail.com
van een
www.kuinreblankenham.
een mast… protestantsekerk.net
jes vanwww.facebook.com/
baasd.
pknkuinreblankenh
van mĳn
rde ze ons
gen, in de Kerkdienst: worden op 5 en 12
elden. Von- juli niet gehouden.
droeviger, Pastorale hulp: als u die nodig
’r nog een hebt, neemt u dan contact op met
één van de ouderlingen.

oster, klopt Zieken, eenzamen en allen die pĳn
n
en verdriet hebben wensen we
aargewond? Gods troost en nabĳheid toe. Mw.
ot hem
De Vries is, als u dit leest en alles

volgens plan verloopt, weer thuis
uit de Schakel om daar verder op
te knappen.
Bĳbels advies in coronatĳd
Tĳdens deze crisis worden we
overspoeld met allerlei adviezen,
goed bedoeld maar ook verwarrend. Wat me verbaasd, is dat de
reactie van veel christenen weinig
afwĳkt van die van de wereld. De
Here Jezus heeft ons 2000 jaar
uto’s.
geleden al duidelĳke adviezen gegehet strand, ven hoe te reageren en te handelen
in tĳden van crisis. Wie de moeite
ké?”
neemt Lucas 21 eens rustig te
toen
lezen en te overdenken, ontdekt
nacht over dat Jezus ons geen rustige tĳd in
zong hĳ. het vooruitzicht heeft gesteld tĳeder en z’n dens zĳn afwezigheid op aarde. De
tĳd staat bol van rampen, plagen,
ĳ het.
ziekten, oorlogen, valse leraars,
hongersnoden, natuurrampen etc.,
bepaald geen opwekkende preek.
Ik denk dat Hĳ met deze rede over
de laatste dingen in één zondag de
eef Ger- kerk leeg gepreekt zou hebben.
vertelling Slechts weinigen zouden bereid
t. De dia- zĳn deze woorden te overwegen.
Maar Hĳ heeft het gelĳk aan zĳn
en in de
kant, want de geschiedenis heeft
Nog niet
e digitale zich letterlĳk zo voltrokken. Zĳn
dagsblad? duidelĳk advies hoe op dit alles te
reageren leeft weinig onder hen
ia:
sblad.nl/ die zich christen noemen, terwĳl je
toch alle reden hebt om zĳn adviens in en u zen in je geheugen te prenten en
weeweke- ernaar te handelen. Mensen kunnen in crisistĳd zo druk zĳn met
el gratis. anderen en omstandigheden, dat ze
verzuimen op zichzelf toe te zien.
Je kunt gemakkelĳk vluchten in
drank en kalmerende middelen en
je laten meeslepen in angst en zorgen, in plaats van omhoog te zien,
ons op te richten en te vertrouwen
op God. Jezus draagt ons op geen
moment de ogen te sluiten voor de
werkelĳkheid om ons heen. Geen
struisvogelpolitiek en niet wegkĳken, maar ook in deze tĳden het
leven onder ogen zien. Dat kan
alleen door in gesprek te gaan met
God, in vertrouwen dat Hĳ weet
wat Hĳ doet: er is een begaanbare
weg om aan angst en zorg te ontkomen. U zult ontdekken dat u
anders door crisistĳden heengaat.
U zult de levende God leren kennen die regeert en de zĳnen bĳ
name kent. “En zie, Ik ben met u
al de dagen van uw leven tot aan
de voleinding der wereld” (Matt.
28:10). Wat mĳ betreft, ik kan het
daarmee doen. (ds. Dick Langhenkel, uit Israël-actueel) iets ingekort.
Diaconie - wat betekent dat?
Het is een woord dat we zo uit

ersje ook
ten luide wel weer
es mocht
ga slapen,
zong. Wat
weem van
ooie, zui-

het Grieks hebben overgenomen:
diakonia, wat “dienst” betekent. In
het bĳbelse gebruik kan het staan
voor dienst in de meest brede
betekenis. Het geeft het karakter
aan van de gemeente van Christus.
Die kan niet anders dan dienend
zĳn, omdat de kerk leeft uit de
dienst van Jezus Christus. Hĳ, die
gekomen is, niet om gediend te
worden, maar om te dienen. Hĳ,
die in ons midden was als Eén die
dient. Als kerk van de dienende
Heer kan de kerk geen andere
opdracht hebben dan dienend in de
wereld te staan. Dienst, diakonia,
is niet zomaar een levensuiting van
de kerk naast andere, maar de kern
van de kerk als zodanig. Omdat
het diakonale, het dienende, het
kerk-zĳn bepaalt, spreken we van
de dienst van de verkondiging, de
dienst van het pastoraat enz. om
aan te geven dat niet één, maar alle
levensuitingen van de kerk diakonale handelingen zĳn. Alles hoort bĳ
de éne diakonia, de ene “dienst der
verzoening”. (prof. dr. G. van Leeuwen uit: De handen van de kerk)
Een stilte van drie uur (Jan Willem Leurgans uit Woord en Dienst)
Deze maanden zaten we verplicht
in quarantaine. Net als de broeders
van het kartuizerklooster La Grande Chartreuse, in de Franse Alpen.
Hun alledaagse leven staat centraal
in de film Die grosze Stille. In deze
tĳd kost het ons wellicht minder
moeite om ons met hen te identificeren dan toen het leven nog normaal was. We kunnen het ons bĳna
niet meer voorstellen maar tot
voor kort mochten we nog schouder aan schouder in een bioscoop
zitten en na afloop naast elkaar iets
drinken. Inmiddels is alles anders
geworden. We brengen tĳd door
met mensen met wie we een huishouden vormen, zoals ook de broeders leven in hun kleine wereld. In
een zaal in Amersfoort zat ik drie
uur lang opgesloten. En het was stil.
Heerlĳk want wat is mooier dan
in alle rust een goede film kĳken.
Maar de stilte was niet alleen prettig, in het begin vooral ongemakkelĳk. De vertoning was werkelĳk
één grote stilte, zonder muziek.
Alleen gezang van de broeders tĳdens de getĳdengebeden. Drie uur
lang maakte ik als kĳker deel uit
van het leven van de broeders, die
het overgrote deel van de dag in
stilte leven. Het eerste uur was het
wennen. Ieder geluid om me heen
viel op. Maar na een uur kwam ik
in de flow van de grote Stilte. Aan
het begin wordt de tekst van 1
Koningen 19:11-13 getoond. Het
verhaal van Elia op de Karmel; God
die niet in wind, vuur of aardbeving
te vinden is, maar wel in de zachte
bries. Net als de film: een zachte
bries, een zacht suizen. Broeders
die elkaar scheren, samen zingen,
eten, bidden en later met elkaar
sneeuwpret hebben. Het is een
grote stilte, maar niet te stil, ze is
te doen. Toen de aftiteling draaide
en de film afgelopen was, bleef het
stil. In drie uur was de stilte een
onderdeel van mezelf geworden en
kennelĳk van meer mensen. Aan de
andere kant was ik ook wel toe aan
een goed glas wĳn in de pittoreske
bar van het filmhuis. In de film zit
veel herhaling. Het leven van de
broeders lĳkt weinig spannend. Een
zonnestraal, een regenbui, broeders in de sneeuw. Maar het is van
een overweldigende schoonheid
en diepgang die niet in woorden te
vangen valt. Het is de schoonheid
van het alledaagse, het mysterie van
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het gewone leven. De schoonheid
van de grote Stilte.
Citaat: De deugd verdwĳnt door
het spreken over de deugd, zoals de
stilte verdwĳnt door het spreken over
de stilte. (Multatuli, 1820-1887,
Nederlands schrĳver van o.m. Max
Havelaar, pseudoniem van Eduard
Douwes Dekker)
Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente Blankenham,
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba

Blokzijl

P R OT. G E M .

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

Zondag 5 juli is er een onlinedienst met als voorganger ds Jelle
Vonk. Zondag 12 juli eveneens
een onlinedienst en dan is de voorganger ds Hans Nobel uit Hoogeveen. Beide diensten worden uitgezonden vanuit de Grote kerk in
Blokzĳl via kerkdienstgemist.nl
We blĳven online uitzenden. En
met gebruikmaking 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
Het goede leven
Ik schrĳf dit vanaf mĳn vakantie
adres. Ja u leest het goed. Ik ben
met vakantie. Nu nog even in
Nederland, maar daarna ga ik richting Duitsland. Niet te ver weg,
maar toch even weg van het vertrouwde. Voor velen, en misschien
ook voor u, is vakantie dit jaar
anders dan anders. Stappen we niet
in het vliegtuig en blĳven misschien
wel thuis, of in ieder geval dichter
bĳ huis.
Was vakantie echter het moment
van ‘vacare’ wat in het Latĳns betekent; vrĳ van verplichtingen, is het
nu een vakantie met de verplichting
om nog steeds afstand te houden.
En we willen geen verplichtingen in
de vakantie, en de afstand die we
nu verplicht moeten houden, is wel
even een andere afstand dan waar
we het normaalgesproken in de
vakantie over hebben Maar vacare
is misschien ook nog iets anders…
Zit u nog wel eens niets te doen?
Gewoon zitten, zonder boek, zonder telefoon, zonder iets in uw
handen? Ik maar heel erg weinig. En
als ik het doe, dan jeuken m’n handen om snel weer iets te pakken.
Voortdurend op zoek naar prikkels,
informatie, filmpjes, plaatjes, verhaaltjes, spelletjes, nieuws etc.
Het lĳkt me goed om deze vakantie periode te gebruiken om naar
mĳn binnenste ‘ik’ te gaan. Te kunnen zitten en niets te doen. Niets
te doen wat mĳ afleidt van mĳzelf.
Vele voorbeelden staan er in de bĳbel. Jezus die zich meerdere malen
afzonderde van de grote massa’s
mensen. En hĳ niet alleen. Ook
Mozes ging de berg op en kwam
terug met de 10 geboden. En als ze
zichzelf niet afzonderden, werden
ze gescheiden van hun geliefden.
Denk aan Jozef, of Daniel. Opvallend vaak lezen we in de bĳbel dat
ze in afzondering de berg opgaan.
Alsof de berg symbool staat om
over de wereld heen te kĳken.

Nieuwe vergezichten te ontdekken.
De afzondering en misschien ook
wel de vergezichten hebben geleid
tot inzichten. Inzichten in jezelf,
inzichten in de manier waarop we
ons mogen opstellen in de wereld.
Inzichten die ons leiden tot wie we
mogen zĳn. Inzichten die ons leiden
tot wat we mogen betekenen voor
anderen.
Vacare, het goede leven genieten. Rust vinden in onszelf en wat
we mogen ontvangen en wat we
mogen geven. Dit jaar op een andere wĳze wellicht, maar hoe waardevol is het om dat waarnaar we
op zoek zĳn in de vakantie, vooral
te vinden in onszelf. Ik wens u een
vakantie waarin u vooral van het
goede leven mag genieten,
Janetta w(A)nders
Pastoraat
Jannes Lok is afgelopen woensdag
geopereerd aan zĳn rug. Wĳ wensen hem en Tiny sterkte en Gods
zegen. Adres: Wetering oost 42
8363 TJ Wetering.
Onze gebeden en medeleven zĳn
met de fam. van de Berg, Boffersweidje 12 Vierhoek Blokzĳl . De
gezondheid van dhr. van de Berg is
broos en zĳn krachten nemen af.
Onze felicitaties gaan uit naar hen,
die jarig zĳn, een jubileum of andere blĳde gebeurtenissen te vieren
hebben.
Geslaagd: Hanna Vonk, De Kegge 2
Blokzĳl slaagde als HBO-verpleegkundige aan de Academie voor
Verpleegkunde in Groningen. Van
harte gefeliciteerd!
Nu het lĳkt of de ergste druk van
het coronavirus is geweken, zĳn
we dankbaar voor de grote inspanningen die er zĳn verricht door het
personeel van ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen voor verstandelĳk beperkten, psychiatrische instellingen etc.
etc. Hulde!
We zĳn blĳ dat ook de restricties
voor het bezoek in verpleeg- en
verzorgingshuizen worden versoepeld en bewoners weer familie
mogen ontvangen.
Voor jullie allen:
Houd moed, heb lief!
Ds Jelle Vonk
De bloemen gaan als groet van de
gemeente naar: J.B. de Jonge, Prins
Willem Alexanderstraat 6; Jannes
Lok, Wetering Oost 42.
Wie is er jarig deze week? 30 juni
dhr. T. van den Berg, Boffersweidje
12, 80 jr. 1 juli dhr. R.L. van der
Linde, Duinweg 3, 81 jr.
Zondag 5 juli is er afscheid van de
kindernevendienst en zal een zoon
van de familie Verhoef uit Blankenham ons verlaten. En hopelĳk zal
hĳ zich aansluiten bĳ de jeugdkerk.
Alvast daar hartelĳk welkom.
Diaconie | collectes
Op het collecterooster voor dit
jaar staan er altĳd doelcollectes.
In de zondagsbrief proberen we
altĳd iets over de doelcollecte te
schrĳven en uitleg te geven. Het
Coronavirus grĳpt wereldwĳd 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 pandemie raken juist de armsten van
deze wereld het hardst. Nu krĳgen
we als diaconie veel aanvragen om
hulp. We gaan nu even van het collecterooster afwĳken en proberen
de nodige hulp te bieden daar waar
het erg hard nodig is. Zoals bĳvoorbeeld voor de vluchtelingenkampen
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op Lesbos. Laten we de handen
ineenslaan.
We vragen u: wilt u, als het mogelĳk is een bedrag overmaken naar
de rekening 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 zĳn we de kerk in actie: wĳ
geloven in delen.
Collectes
In deze verwarrende tĳden missen we elkaar. Gelukkig zĳn er veel
mogelĳkheden om op creatieve
wĳze toch naar elkaar om te zien
en samen kerk te zĳn. Ook de collecten horen hierbĳ. Zonder de
collecten zĳn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping
om onze gave, ook in collecten, te
delen met de geloofsgemeenschap
en met medemensen in nood, is
wezenlĳk voor ons samen kerk-zĳn.
Vandaar de oproep om uw gift
onder vermelding van het collectedoel over te maken op het aangegeven rekeningnummer:
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
vrĳwillige bĳdrage)
* Diaconie NL50 RABO 0322 0480
79
* Zending NL24 RABO 0301 831
904
Wĳkouderlingen (http://
www.kerkblokzĳl.nl/default.
aspx?lIntNavId=10755) : Erik Ploer,
wĳk 1 (06-30 31 04 74), Janny Flobbe, wĳk 2 (0527-291212), Emmelyn
Snippe-van Dalen, wĳk 3 (0527-29
19 32/06-12 63 40 35, Truus van
Oversteeg, wĳk 4 (0527-24 04
01), Joost en Geja ter Meer, wĳk 5
(0521-37 00 82)
Predikant: ds. Jelle Vonk (jjvonk@
hetnet.nl,06-20 47 69 31)
Koster: Joop en Aukje Prins
(aukje@blokzĳlerbrok.nl, 0527-29
28 33)
Zomerpakketten
Er is een vraag bĳ de diaconie binnengekomen of wĳ voor 15 mensen
(11 gezinnen en 4 alleenstaanden)
een zomerpakket willen samenstellen. Het zĳn mensen die heel weinig
te besteden hebben. De informatie krĳgen wĳ van het Leger des
Heils. Zĳ geven aan hoe het gezin
is samengesteld en waar je ze mee
zou kunnen verrassen. De mensen
wonen in onze regio. De bedoeling is dat het pakket bĳ de mensen
zelf wordt gebracht. Globaal moet
men er niet meer dan €25,- tot
€50,- aan besteden. Het is dus de
bedoeling dat u zelf met de informatie die u ontvangt, een pakket
samenstelt en dat ook bĳ het gezin
brengt. (Misschien is het wel leuk
om samen met iemand een pakket
samen te stellen, bĳv. familie, vrienden, vriendinnen, buurvrouwen
enz.)
Denkt u dat vinden wĳ wel leuk
om daar aan mee te werken, of
wilt u meer informatie, dan kunt u
contact opnemen met Hans Kloek
via. telefoon 06-19363358 / 0527Lees verder op pagina 12
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291592 of famkloek@hotmail.com
(Wilt u wel meewerken, maar het
geld is een probleem, laat het dan
weten. De diaconie zoekt daar een
oplossing voor.)
Samen comforters en tassen
maken
Wilt u meedoen aan het maken
van lappendekens (comforters) en
tassen voor mensen in b.v. vluchtelingenkampen, doe dan mee aan
dit initiatief. Iedereen die geïnteresseerd is kan meedoen. Er zĳn veel
verschillende dingen te doen, zoals
knippen of snĳden van stof, spelden, naaien, knopen enz. Het is dus
niet noodzakelĳk om een volleerd
handwerkster of handwerker te
zĳn. Samen aan de slag geeft verbondenheid en plezier. Voor meer
informatie graag contact opnemen
met Janneke Bakker-Kikstra, Burg.
Nilandtweg 20, 8356HM Blokzĳl, jannekekikstra@planet.nl, tel.
0612253190
Jaarrekening 2019 ter inzage
Op 18 juni jl. is de jaarrekening
2019 op de vergadering van de kerkenraad besproken. De jaarrekening ligt ter inzage maandag 29 juni,
dinsdag 30 juni, woensdag 1 juli
en donderdag 2 juli van 20:00 tot
21:00 uur bĳ de penningmeester
van het college van kerkrentmeesters: Joke Boes-Aalbers, Barend
Loosweg 5, Blokzĳl. Indien u de
jaarrekening wilt inzien is het vriendelĳke verzoek (tĳdig) contact op
te nemen voor een afspraak. Dit
kan via admin.pgblokzĳl@xs4all.nl
of 0527291296.
Kerk zĳn tĳdens Corona
Vanaf 1 juli mogen de deuren van
de kerken weer beperkt open. Dit
gaat gepaard met inachtneming
van richtlĳnen en spelregels. Deze
regels zĳn uitgebreid en strikt en
vraagt veel van vrĳwilligers. Wĳ
kiezen ervoor om de deuren vooralsnog gesloten te houden tot 1
september a.s. Wĳ nemen de zorg
voor onze gemeenteleden en gasten/toeristen serieus en willen niemand in gevaar brengen. We hebben besloten tot nader order geen
kerkdiensten met bezoekers te
houden. De online diensten blĳven
wĳ aanbieden via www.kerkdienstgemist.nl.
We zĳn blĳ dat we online diensten
kunnen blĳven aanbieden in de
huidige vorm en kwaliteit. Onze
wekelĳkse zondagsbrief proberen
we wekelĳks te voorzien van extra
inhoud. We zoeken naar verbinding
op een andere manier door activiteiten te organiseren op een wĳze
passend bĳ ons en deze tĳd. We
maken dit kenbaar via de Zondagsbrief, de website en facebook.
De startzondag van 2019 zĳn we
begonnen met ‘een goed verhaal’.
Wie had kunnen bedenken dat
we in zo’n groot verhaal terecht
zouden komen. Voor een vraag of
een suggestie kun je altĳd contact
opnemen met je wĳkouderling, de
predikant of de scriba.
Een hartelĳke groet namens de kerkenraad,
Karin Rozendal (scriba)
Heb je ook zo’n behoefte om
elkaar weer te zien, te spreken.
Dat kan nu.
Nodig elkaar eens uit voor een
kopje koffie of een wandeling.
Wat doet deze bĳzondere tĳd met
jou? Wat baart je zorgen? Waar lig
je wakker van? Maar ook, wat leert
je deze tĳd? Wat hoor je opnieuw,
draag je mee en wil je beslist vasthouden, niet vergeten? En wat doet

dat met je geloof?
Heb je zin om met anderen hierover in gesprek te gaan? Meld je
dan aan, laat het weten. Er zullen
kleine groepjes worden gevormd
om samen in gesprek te gaan.
Overdag, of ‘s avonds, in de tuin of
tĳdens een wandeling, of wat er te
bedenken valt.
•Zin in een fietstochtje met na
afloop een kopje koffie? Johan
van Dalen organiseert graag een
fietstochtje. Graag aanmelden via
pgb4@xs4all.nl.
•Op zondag 5 juli ben je welkom
voor een kopje koffie met wat lekkers om 11.15 uur in de tuin
van Karin en Hendrik Rozendal,
De Rits 9 (max. 10 mensen). Graag
aanmelden via pgb4@xs4all.nl. Bĳ
slecht weer volgt er een ander
moment. Bĳ veel aanmeldingen
volgt er een extra moment.
•Annie en Klaas de Lange stellen
hun tuin open voor een kopje koffie
op zondag 12 juli vanaf 11.15 uur
Aanmelden graag via redactiezondagsbrief@hotmail.com. Bĳ slecht
weer volgt er een ander moment.
Adres: Veldhuisweg 9, Nederland.
Neem deze kans op ontmoeting
waar, geef je snel op. Of organiseer zelf een ontmoeting in je eigen
omgeving. Info en aanmeldingen
graag bĳ voorkeur zo snel mogelĳk
via Karin Rozendal (mail pgb4@
xs4all.nl of bel met 06 23327236)
Bezoekdienstkalender voor de
jarigen. Jarig op 1 juli dhr R. L. van
der Linde, 82 jr, Duinweg 3; 7 juli
mw J. J. Post, 76 jr, Noorderkade
2; 10 juli dhr J. B. Rabbinge, 77 jr,
Barend Loosweg 17; 25 juli mw M.
van den Brink-Geurs, 88 jr, Boffersweidje 28; 27 juli mw C. E. Koopmans - Witt, 86 jr, Breestraat 17;
30 juni dhr T van den Berg, 80 jr,
Boffersweidje 12. Allen te Blokzĳl.
U, allen van harte gefeliciteerd en
een fijne verjaardag gewenst. Marie
Dĳkman- v.d. Sluis, namens de
bezoekdienst.
Kopĳ eerstvolgende nummer voor
het nummer dat vrĳdags uitkomt:
kopĳ tot uiterlĳk zaterdagmiddag
12.00 uur naar Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl

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

In verband met de door van rĳkswege verstrekte informatie betreffende het coronavirus zal er zal er
in de maanden juli en augustus ook
nog geen eredienst worden gehouden. Zodra de zondagse diensten
weer hervat gaan worden, zullen
we u hiervan tĳdig in kennis stellen.
Vrede met het
“nieuwe normaal”?
Meditatie 28 juni 2020
Ds. A. van Waard
Al maanden leven wĳ met elkaar
in een samenleving, die bepaald
wordt door “Corona-regels”. Van
een stevige lock-down, waarin
thuiswerken, thuisleren en zoveel
mogelĳk thuis blĳven normaal wer-

den, zĳn er, nu er minder heftige
Corona-zieken zĳn, versoepelingen
mogelĳk. Nu het mooi weer is verlangen mensen er naar om weer op
een terrasje te zitten, erop uit te
trekken en samen te zĳn. Ook het
kerkelĳk leven heeft enkele maanden “op slot” gezeten. Geen kerkdiensten, groepsbĳeenkomsten en
huisbezoeken. Hoewel vele kerken
(ook wĳ als Protestantse gemeente
Giethoorn!) creatief zĳn geworden
in het opnemen en uitzenden van
meditatieve momenten, het pastoraat al bellend hebben voortgezet
en kaarten hebben gestuurd, is dit
toch niet hetzelfde als “lĳfelĳk’ bĳ
elkaar te zĳn, samen te bidden en
te luisteren naar Gods Woord.
We zĳn als kerkenraad bĳ elkaar
geweest en hebben mogelĳkheden en onmogelĳkheden van het
gebruik van ons kerkgebouw en het
Protestants Centrum besproken.
Fĳn, dat ook gemeenteleden hierin
meedenken. De 1,5m. afstand blĳft
echter van kracht, hygiënemaatregelen blĳven noodzakelĳk, evenals
het thuis blĳven als je ziekteverschĳnselen hebt. Hoe kunnen wĳ
onze weg vinden in het “ nieuwe
normaal’, zonder het geloof te verliezen?
Jeremia 29: 1, 4-14
Jeremia is een wonderlĳk figuur, die
het bĳ voorkeur liever niet over
de Heer heeft. Maar het Woord
brandt letterlĳk op zĳn tong en hĳ
voelt de aanwezigheid van de Eeuwige tot in zĳn botten. Een groot
deel van het volk van Israël verblĳft
als balling in Babel. Hoe houden
zĳ het in die nieuwe samenleving,
te midden van andere gewoonten
en godsdienstige gebruiken vol?
Valse profeten en waarzeggers
beweren, dat de ballingschap niet
lang zal duren en dat de bevrĳding
spoedig komt. Ze spelen in op de
gevoelens van ongenoegen. Het is
een bĳbels trauma bĳ uitstek: daar
zĳn waar je niet hoort. Niet in het
Beloofde land, maar in on-beloofd
land. Je bevinden in een situatie,
waar je alleen maar weg wilt. Je
wilt geen vreemdeling of vluchteling
zĳn. Jĳ hebt niet gekozen voor deze
andere situatie. Hoe langer een
ongewilde situatie duurt, hoe verder de hoop op het ‘normale’ zich
opschort. Jeremia stuurt zĳn volksgenoten een brief, een pastorale
brief, waarin hĳ waarschuwt voor
overspannen verwachtingen. De
profeet pleit, heel on profetisch,
voor aanpassing aan bestaande
verhoudingen. Settel je maar voor
de duur van de ballingschap. Bouw
huizen, plant tuinen, kies bruiden,
krĳg kinderen. Het kan wel zeventig jaar duren, een leven lang. Dan
zal de Heer zĳn woord gestand
doen en je terug brengen. Ga je nu
niet door met het leven, ook al zĳn
de omstandigheden zo anders dan
je gewend was, dan komt er geen
nieuwe generatie, dan is er geen
toekomst, dan verdwĳnt de hoop,
dan vult depressie het leven in
plaats van verwachting. Er valt dus
te leven, zelfs in Babel. Heel realistisch gedacht: geen haast of haat
naar de vĳand. De bevrĳding komt,
maar laat nog op zich wachten.
Zo mogen ook wĳ, gezien de
omstandigheden, blĳven geloven,
hopen en liefhebben. Mogelĳkheden zien in plaats van ons te laten
weerhouden van actie door de
onmogelĳkheden die ons pad kruisen. Het zal ook de komende tĳd
nog anders gaan dan we gewend
waren, maar we blĳven betrokken
op elkaar. De Heer laat niet los,

wat zĳn hand begonnen is. Alles
wordt nieuw!
Kĳk en luister op: www.youtube.
nl. Zoek op: pkn Giethoorn. Bel
of mail: ds. Astrid van Waard (tel.:
06-83696929, astridvanwaard@
hotmail.com). Even de stilte van de
kerk opzoeken kan de hele zomer
door op maandagmiddag van 13.3014.30 uur en op woensdagavond
van 19.00-20.00 uur.
Dankbaarheid
Soms kan het je zomaar overvallen, een diep gevoel van dankbaarheid voor het leven, voor de
lente, voor.. Dankbaarheid is niet
vanzelfsprekend in ons gewone,
dagelĳkse leven. Toch is er veel om
dankbaar voor te zĳn, meer dan we
beseffen. Dankbaarheid heeft een
achterkant. Het is niet vanzelfsprekend dat het leven je toelacht. Het
kan samengaan met gevoelens van
opluchting, verwondering, bevrĳding, schoonheid, maar ook met
pĳn. Mensen kunnen dankbaar zĳn
voor alle liefdevolle herinneringen,
terwĳl ze hun geliefde maar moeilĳk kunnen missen. Zowel bĳ blĳde
als bĳ droevige gebeurtenissen
direct of indirect spelen ervaringen
in ons leven een rol als het gaat om
dankbaarheid. Dankbaarheid kan
aanzetten tot bidden door onze
handen te vouwen en dankbaar te
zĳn wat God ons toevertrouwd.
Ook de zorg voor onze naaste en
zĳ die ziek zĳn, met name voor
mevr. A. de Lange, die thans in het
ziekenhuis verblĳft in afwachting
voor revalidatie in Zonnekamp of
Reggersoord. Voor allen sterkte. Ik
wens u voor aankomende week al
het goede toe en Gods zegen.
Morning has broken
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de
morgen, beide ontspringen nieuw aan
het woord.
Dauw op de aarde, zonlicht van
boven, vochtige gaarde, geurig als
toen.
Dank voor gewassen, grassen en
bomen, al wie hier wandelt, ziet: het
is goed.
Dag van mĳn leven, licht voor mĳn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe
schepping, dank opgetogen Gods
nieuwe dag.
Eleanor Farjeon( vertaling Andries
Govaart)
Een groet van Marjolein Petter.

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

Beste gemeenteleden,
Naar de kerk vanaf zondag 5 juli!
Door de versoepeling van de coronamaatregelen zĳn er vanaf zondag
5 juli weer diensten in de Protestantse Kerk van Kuinre. Dat is goed
nieuws. De nieuwe richtlĳnen die
per 1 juli ingaan, betekenen dat er
weer kerkdiensten mogen plaatsvinden mits de 1,5 meter afstand
in acht wordt genomen. Voor onze
Protestantse Kerk houdt dit in dat
er maximaal 46 mensen naar de
kerk kunnen komen.

Via de ingangen krĳgen bezoekers
een plaats toegewezen. Er zĳn twee
coördinatoren die als ‘plaats wĳzers’ fungeren en aangeven waar u
exact kunt gaan zitten. Dit om te
voorkomen dat mensen bĳvoorbeeld door de banken langs elkaar
schuiven, vóór of na de dienst.
In de diensten zal niet worden
gezongen door de mensen in de
kerkbanken, er is dus géén samenzang. Er wordt door de voorganger
een andere manier bedacht.
Ook vindt er géén collecte plaats
met collectezakken. Bĳ de uitgang
staan collectemanden of men kan
uiteraard het collectegeld via de
bank overmaken.
De zondagsschool houdt in de
maanden juli en augustus zomervakantie.
De eventuele jas moet mee de
kerk in, van de garderobe mag géén
gebruik gemaakt worden. En na
afloop is er geen mogelĳkheid om
koffie te blĳven drinken.
In de afgelopen periode zĳn we
druk geweest met het technische
gedeelte, om de kerkdiensten live
uit te zenden. Op zondag 5 juli zal
de eerste kerkdienst ook live worden uitgezongen.
Een paar dagen voor de betreffende
zondag komt de link naar de live
uitzending te staan op onze website
https://kuinreblankenham.protestantsekerk.net/ en op onze facebookpagina https://www.facebook.
com/pknkuinreblankenham
De camera is gericht op het doophek en de preekstoel en een deel
voorin de kerk.
Er wordt gefilmd van achterin
de kerk bĳ de beamer. Mocht u
bezwaar hebben om in beeld te
komen overleg dan even met de
plaats aanwĳzers.
Tenslotte mocht er weer een toename van het coronavirus zĳn, dan
is niet uitgesloten dat de kerkdiensten weer stopgezet moeten
worden. Wĳ volgen de regels van
het RIVM. We hopen op ieders
begrip en medewerking en proberen er samen met u het beste van
te maken binnen de mogelĳkheden
die er zĳn.
Heeft u vragen? Mail dan naar:
scriba-kuinre@live.com of bel met
Elly Paulusma, tel.: 231539.
Voorgangers juli en augustus
5 juli: Mvr. C. Mulder 10uur
12 juli Dhr S. Bakker 10uur
19 juli: Mvr. C. Mulder 10uur
26 juli: Dhr J.P. Bredenhoff 10uur
2 aug: Ds. F. Westerman 10uur
9 aug: Ds. W. Kok 10uur
16 aug: Ds. C. Aalbersberg - van
Loon 10uur
23 aug: Ds. H. Torenbeek 10uur
30 aug: De heer J. Smit 10uur
In tĳden van corona is het goed
om naar elkaar om te kĳken en
een beetje voor elkaar te zorgen.
Mocht u hulp nodig hebben, voor
het halen van de boodschappen,
medicĳnen, post wegbrengen enz.
dan mag u altĳd Clara Mulder bellen op 0527-231367.
O ja, denk niet: “laat maar.” Nee
gewoon doen! We zĳn er om
elkaar te helpen.
Als kerkenraad willen wĳ u vragen als er ziekte is of behoefte aan
een gesprek contact op te nemen
met de scriba of de ouderling. Wĳ
zĳn graag op de hoogte.
Met een vriendelĳke groet, Protestantse Gemeente Kuinre.
Verwachten. Als je blĳft verwachten, hopen dat het anders wordt,
krĳg je nieuwe krachten, lĳkt het
Lees verder op pagina 13
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donker ingekort. Als je blĳft verwachten wat de toekomst brengen
zal, krĳg je nieuwe krachten, kĳk je
verder dan de stal. Als je blĳft verwachten vol verlangen naar die dag,
krĳg je nieuwe krachten, voel je dat
je leven mag. Als je blĳft verwachten
ook al lĳkt de strĳd verloren, krĳg je
nieuwe krachten, want Hĳ is in jou
geboren.
Auteur: Inge Klumper

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

Zondag 5 juli
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Zach 9:9-12 en Matt
11:25-30.
De vakantieperiode is weer aangebroken. In de komende weken zullen ondanks de corona veel mensen met vakantie gaan. Misschien
dit jaar wel in eigen land. want
een mens moet af en toe in dit
jachtige bestaan waarin veel druk
op mensen wordt uitgeoefend, de
gelegenheid krĳgen om tot rust te
komen. Rust is een oerverlangen
van de mens. Even geen lasten op
de schouders. Dit is het uitgangspunt voor deze dienst:
De mens maakt grote reizen om zich
te verbazen
over de hoogte van de bergen
over de geweldige golven van de zee
over de lange loop van de rivieren
over de uitgestrektheid van de
oceaan
over de eeuwige kringloop van
de sterren
maar aan zichzelf gaat de mens
zonder verbazing voorbĳ.
(Augustinus)
Na de dienst is er gelegenheid tot
ontmoeting en koffiedrinken.
Kerkdiensten
Vanaf juli zĳn de kerkdiensten
weer toegankelĳk. Wel moet u van
te voren een plaats reserveren.
Dit kan bĳ de scriba dhr. Gerrit Dekker: tel. 06-106 506 72 of
scriba@pk-steenwĳkerwold.nl De
live-uitzendingen zĳn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl
I.p.v. een gift in de collectezak
kunt u een bĳdrage overmaken per
bank:
Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943
53 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gem. Steenwĳkerwold
Kerkrentmeesters: NL 17 RABO
0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse 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:
www.protestantsekerk.nl
Bloemen. Met een hartelĳke
groet en een bemoediging zĳn de
bloemen uit de dienst van zondag
21 juni gebracht bĳ dhr. B. Hofstee, Burg. Kuĳperslaan te Oldemarkt en met een felicitatie bĳ de
fam. Wink aan de ten Holtheweg.
De bloemen uit de dienst van zon-

dag 28 juni zĳn, met een hartelĳke
felicitatie voor zĳn verjaardag,
gebracht bĳ onze predikant ds.
Eric van Veen en met een hartelĳke groet en een bemoediging bĳ
dhr. R. Kreulen aan de Bergsteinlaan in Tuk.
Giften. Ds. van Veen ontving €10,
€20 en €30 voor de kerk. We willen iedereen hartelĳk bedanken
voor hun bĳdrage.
Overleden. Op vrĳdag 26 juni is
op 80-jarige leeftĳd mevr. Anneke Kuĳsten-de Vries overleden. Met haar man Jan woonden
zĳ sinds 2000 in Steenwĳkerwold.
We hebben de familie Kuĳsten
leren kennen als mensen, die zich
inzetten voor hun medemensen.
Zo waren zĳ o.a. sterk betrokken
bĳ de noodopvang van asielzoekers, jarenlang mantelzorger voor
een oude buurman en vrĳwilliger
bĳ de Woldhulp. En hoewel Anneke een mening niet ontzegd kon
worden, zocht zĳ altĳd naar verbinding tussen mensen. Voor haar
man Jan, de kinderen en de kleinkinderen is haar overlĳden een
groot gemis. We wensen hen veel
sterkte en Gods nabĳheid toe.
Wĳ leven mee. Als u iets te
melden heeft of door te geven
betreffende pastoraat, neem dan
gerust contact op met één van de
ouderlingen of met de predikant.
Het leven van mensen is vaak een
weg van op en neer. Zo ook in
onze gemeente. Sommige mensen
hebben veel zorg nodig. Er zĳn
ook mensen voor wie de toekomst
onzeker is of die wachten op spannende behandelingen of nadere
onderzoeken. En dan zĳn er de
mantelzorgers die soms zwaar
belast worden, maar hun werk
met veel liefde doen. Alle zieken
en hun verzorgers sterkte toegewenst!
Tenslotte, we zĳn al gewend aan
de maatregelen die genomen zĳn
om Covid-19 te bestrĳden, hoewel het ons wel moeite begint te
kosten, zeker nu het lĳkt of het
virus niet zo sterk meer is. Het
gaat goed in ons land met de cĳ fers van het RIVM. Wereldwĳd is
dat echt anders maar ons leven
begint steeds meer op een leven
van voor Covid te lĳken,. Hoewel
er grote zorgen zĳn over de economie en de gevolgen van toenemende werkloosheid. De kans dat
vele mensen hun baan kwĳt raken
is levensgroot aanwezig. En de
gevolgen voor deze mensen en hun
gezinnen zĳn ernstig. Laten we dat
niet vergeten.
In de kerk blĳft het nog anders.
Er is nagemeten in de kerk: zoals
het zich nu laat opmeten, zĳn er
zo’n 35 zitplekken beschikbaar, op
voldoende afstand tot elkaar. Een
beperkt aantal mensen mag dus
in de dienst aanwezig zĳn en dat
is fijn. Helaas mogen we nog niet
samen zingen en dat wordt erg
gemist. Afgelopen zondag 28 juni
hebben we vóór de dienst koffie
gedronken en komende zondag 5
juli doen we dat na dienst. Dit koffiedrinken geeft verbinding met
elkaar en het gevoel een gemeenschap te vormen, hoewel we
natuurlĳk de afstand naar elkaar in
de gaten houden. En zo zullen we
moeten blĳven zoeken naar wat
wel kan.
En voor ik het vergeet. Ieder een
plezierige vakantie toegewenst, of
u nu weg gaat of thuisblĳft.
Met vriendelĳke groeten,
ds. Eric van Veen

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

5 juli om 10:00 uur in de Grote
Kerk, in deze dienst hoopt ds. D.
Wolters voor te gaan. De organist
is dhr. J. Bredewout. Collectes:
Kerk in actie (vakantiepret voor
kinderen in Nederland), instandhouding van de eredienst, interieurfonds.
12 juli om 10:00 uur in de
Grote Kerk, in deze dienst hoopt
ds. D. Wolters voor te gaan. De
organist is dhr. J. Tĳssen. Collectes:
Noah s Ark Children s, instandhouding van de eredienst, algemende
doeleinden.
Agenda
7 juli om 20:00 uur, Doopzitting,
Tilvoorde.
Kerk weer open!
Vanaf komende zondag mogen we
weer kerkdiensten houden. U moet
zich hiervoor wel aanmelden via:
reservering@hervormdvollenhove.
nl
Na aanmelding krĳgt u een brief
met alle instructies. Neem deze in
acht, net als de aanwĳzingen van de
coördinatoren die herkenbaar aanwezig zĳn rondom de dienst.
Bĳ de dienst van 5 juli
Eindelĳk mogen we weer! Komende zondag gaan de kerkdeuren
weer open en kunnen we weer een
dienst houden. Natuurlĳk zal alles
anders zĳn dan daarvoor. Zo moet
je je van te voren aanmelden, zĳn
er vaste looproutes en extra hygienemaatregelen en mogen we niet
zingen. Maar toch is er een groot
gevoel van opluchting bĳ de meesten van ons, omdat de seinen op
groen zĳn gegaan en we na maandenlang “online” te hebben gekerkt,
we nu ook weer fysiek bĳ elkaar
mogen komen!
Tĳdens de dienst op eerste Pinksterdag zei ik dat ik hoopte dat
Corona ons één belangrĳke les
had geleerd: dat om kerk te zĳn,
we geen gebouw nodig hebben. Ik
bedoelde daarmee dat kerk zĳn
veel verder gaat dan het fysiek bĳ
elkaar komen. Dat we ons geloof
dagelĳks moeten voeden. Dat we
hoop en liefde mogen doorgeven
op alle plekken waar we komen. Je
gaat niet naar de kerk, je bent de
kerk!
Maar steeds meer kom ik achter
een tweede les: dat om te geven, je

ook moet ontvangen. Om kerk buiten te zĳn, je ook binnen in de kerk
moet komen. Dat je niet zonder
de samenkomsten kunt! Langzamerhand voelde ik me steeds leger
worden de afgelopen periode. En in
die leegte werd een intens verlangen geboren naar het huis van God.
En dan is er één psalm die bĳ mĳ
naar boven komt: ‘Wat houd ik
van uw huis!’ Psalm 84. Dé psalm
waarin de liefde voor Gods huis
in wordt bezongen. Deze psalm
zal dan ook centraal staan op de
eerste zondag waarin we weer bĳ
elkaar mogen komen.
Doopzitting
Zondagmiddag 19 juli willen we
om 17 uur een doopdienst houden
in de Grote Kerk. Dit wordt een
andere doopdienst dan anders,
gezien alle maatregelen. Maar we
vinden het fijn dat we de diensten
langzaam weer mogen opbouwen
en willen na een half jaar weer een
doopdienst houden!
Ter voorbereiding op deze doopdienst wordt op dinsdag 7 juli om
20 uur doopzitting gehouden in
Tilvoorde. Heb je belangstelling om
deze keer te laten dopen, of heb
je hier nog vragen over? Meld je bĳ
ds. Dick Wolters, dwolters@hervormdvollenhove.nl
Verkoop van collectebonnen
op andere wĳze. In verband met
Covid-19 gaan we de organisatie
rondom de verkoop van collectebonnen (voorlopig) anders invullen.
Wanneer u collectebonnen wilt
kopen, kunt u hiervoor een mail
sturen naar cvkfinancieel@hervormdvollenhove.nl.
In de mail vermeld u welke bonnen
(€0,60, €1 of €1,40) u wenst en het
aantal velletjes, tevens graag vermelding van uw naam en adres. Uw
bestelling wordt vervolgens gereed
gemaakt en bĳ u bezorgd. Op deze
manier verminderen we de kans op
besmettingsgevaar en worden de
RIVM-richtlĳnen in acht genomen.
Solidariteitskas
Solidariteit betekent zoveel als
‘één voor allen en allen voor één’.
En daar draait het dan ook om bĳ
de Solidariteitskas: gemeenten die
elkaar helpen, die elkaar de hand
toereiken. Die weten dat je verantwoordelĳk bent voor elkaar. En
dat je elkaar soms moet geven wat
nodig is: draagkracht.
De solidariteitskas wordt gevuld
door een vaste jaarlĳkse bĳdrage
vanuit plaatselĳke gemeenten
binnen de Protestantse Kerk.
Gemeenten die tĳdelĳk niet ‘zelfvoorzienend’ zĳn, kunnen er een
beroep op doen. Bĳdragen uit de
solidariteitskas zĳn altĳd tĳdelĳk,
maar bedoeld om duurzaam op
weg te helpen. Elkaar de helpende
hand bieden, zo dragen we samen
en delen we met elkaar.
Breed gedragen
Veel van de activiteiten die de solidariteitskas bevordert, hebben een
dragend karakter. Dat wil zeggen:
tot opbouw van de plaatselĳke
gemeente en haar leden. Andere
activiteiten vallen niet onder één
of enkele gemeenten maar ondersteunen wel het kerkenwerk. Zo is
het een kwestie van gemeenten die
met elkaar áán elkaar geven.
Bĳdragen. Omdat we solidair willen
zĳn met onze broeders en zusters
in andere gemeenten die het financieel wat moeilĳker hebben vragen
wĳ ieder jaar aan ieder belĳdend lid
en ieder dooplid ouder dan 21 jaar
om een financiële bĳdrage te geven
aan de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk Nederland.
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Deze en komende week ontvangen
deze leden een brief met acceptgiro
(normbĳdrage van €10). Voor elk
belĳdend lid wordt €5 afgedragen
aan de Solidariteitskas; het bedrag
dat overblĳft is bestemd voor onze
eigen gemeente. Mogen wĳ rekenen op uw solidariteit en uw bĳdrage? Zo helpt ook u mee aan de
opbouw en het voortbestaan van
de gemeenten en het bovenplaatselĳk werk binnen de Protestantse
Kerk.
De ervaring leert, dat een deel
van de (belĳdende) leden vergeet
om de acceptgiro in te vullen en
in te sturen of het bedrag over te
maken. Ook voor deze niet bĳdragende leden moet €5 worden
betaald.
De boodschap mag duidelĳk zĳn:
vergeet toch vooral niet uw bĳdrage aan de solidariteitskas over
te maken!
U helpt daarmee niet alleen andere
zustergemeenten binnen onze kerk,
maar ook onze eigen gemeente.
€10 is dus de norm, maar ieder
ander bedrag is welkom. Van harte
aanbevolen dus, alvast dank voor
uw bĳdrage!
IBAN-nummer Generale Kas CvK
Hervormde Gemeente Vollenhove/
Sint Jansklooster:
- lidmaten: NL73 RABO 0373 7311 08
- doopleden:NL51 RABO 0373
7311 16
Uitgebreidere informatie over het
doel en de bestedingen uit de Solidariteitskas vindt u op www.pkn.nl/
solidariteitskas
Giften
Via Heidi Kramer zĳn er twee giften binnen gekomen: een gift van
€20 voor de kerk en een gift van
€200 voor het orgel. Hartelĳk dank
voor deze giften.
Openstelling Grote Kerk
In overleg tussen de commissie
Openstelling Grote Kerk en de
kerkrentmeesters is besloten dat
er dit jaar in de zomermaanden
geen openstelling van de Grote
Kerk zal plaats vinden. Dit alles in
het kader van Corona. Bekeken zal
nog worden of op de monumentendag in september, als de situatie
zodanig gewĳzigd is, de Grote Kerk
dan wel open kan. Hierover volgt
eventueel nog nader bericht.
Kerkauto. De kerkdiensten gaan
vanaf 1 juli a.s. weer in afgeslankte
vorm beginnen.Hierover heeft een
ieder bericht gehad. Echter voor de
gemeenteleden die gebruik maken
van de autodienst is dit nog niet
mogelĳk. Volgens de regels van
het RIVM mogen niet familieleden
niet met elkaar in één vervoermiddel zitten. Ook voor de veiligheid
en gezondheid van de chauffeur
en passagier is deze wĳze van vervoer momenteel ten stelligste af
te raden. De autodienst voor onze
gemeenteleden zal voor de maanden juli en augustus dan ook niet
rĳden. Na deze periode zal worden bekeken hoe de situatie dan
is. Hierover wordt u op de hoogte
gebracht.
Nieuws van Stichting Ankerboeken en de Diaconie
Door ziekte van medewerkers en
de corona-maatregelen zal Ankerboeken tot september niet op de
markt aanwezig zĳn. Erg jammer
natuurlĳk, maar u kunt uw bestellingen telefonisch doorgeven aan
Arie Ruitenbeek, tel: 0527-243545
en Jan Bĳleveld, tel: 0527-243491,
waarbĳ uw bestelling gratis wordt
thuis bezorgd.
Lees verder op pagina 14
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Contactdames: u kunt de attenties
van de diaconie, voor de ouderen,
afhalen bĳ Lenie Ruitenbeek, tel:
0527-243545 en Trĳntje de Lange,
tel: 0527-246378.
Gaarne uw aandacht voor enkele
nieuwe titels bĳ Ankerboeken.
Max Lucado: “Ja zeggen tegen
God”, gaat om de keuze om te
leven als christen, gaat over Gods
liefde en trouw, over Gods plan
met je leven, over Gods Geest die
je helpt.
Uit de serie Geloven op goede
gronden: “12 artikelen over voltooid leven” onder redactie van
Henk Post en Bert van Veluw.
Het is een boek ter bezinning
en meningsvorming omtrent het
begrip voltooid leven. Het is een
boek geschreven vanuit een christelĳk perspectief, om de kerkelĳke
gemeente toe te rusten. Per hoofdstuk zĳn vragen toegevoegd om
het gesprek over voltooid leven te
stimuleren.
Pete Greig: “Hoe moet je bidden”,
het is als het ware een praktische
gids voor gewone mensen; het is
voor mensen die willen groeien in
geloof en de relatie met God willen
verdiepen.
“Licht dat leven doet”, liederen en
gedichten van Andre. F. Troost bĳ
foto’s van de prachtige schilderĳen
van beeldend kunstenaar Henk Helmantel. Een prachtig geschenkboek
om stil van te genieten.
Stichting Ankerboeken werkt vanuit het besef dat ons leven in Gods
hand is, ook bĳ ziekte en belemmeringen. In dat besef bidden en
hopen wĳ u in september weer te
ontmoeten bĳ onze marktkraam.
Nieuws voor gezinnen
Dit jaar ziet de zomer er anders uit
dan verwacht. Vanaf 5 juli mogen
wĳ weer naar de kerk. Dat is heel
mooi nieuws, maar dat betekent
dat er voor de kinderen nog geen
kindernevendienst is. Hier is voor
gekozen om zo min mogelĳk ‘loop’
in de kerk te krĳgen en de daarbĳ 1,5 meter afstand te kunnen
houden. Maar alle gezinnen zĳn
welkom! Er wordt aan jullie en jullie kinderen gedacht! Er zal elke
zondag een kindermoment plaatsvinden en er liggen voor jullie bĳ
binnenkomst kleurplaten/ puzzels
klaar. Wel graag eigen kleurpotloden/ stiften/ pennen meenemen
ivm de hygiëneregels! (Deze zĳn
om deze reden niet aanwezig in de
kerk)
Voor diegenen die liever online
diensten willen volgen zĳn er kleurplaten/ spelletjes te downloaden via
de website van de kerk. Voor deze
periode hebben de GZB, HGJB en
IZB een speciaal zomergezinsboekje ontwikkeld.
Wĳ hebben deze besteld, maar we
weten niet zeker of we deze uitgeleverd krĳgen, hierbĳ was de regel
op=op van kracht ( uitgifte vind
plaats vanaf 24 juni). Ten tĳde van
dit schrĳven nog niet bekend dus

of deze wel komen. Daarom willen
wĳ jullie verwĳzen naar de website
www.zomergezinsboekjes.nl hierop
is veel materiaal te vinden/ downloaden/ printen voor kinderen en
tieners. Wĳ hopen dat dit bĳ kan
dragen aan de geloofsverdieping
van jullie gezin.
Wĳ wensen jullie een fijne vakantieperiode toe!
Rolstoelfiets
De diaconie heeft een rolstoelfiets
aangeschaft, zodat een familielid, zorgmaatje of vrĳwilliger met
iemand die rolstoelafhankelĳk is op
pad te gaan.Voor iedereen is het
niet even makkelĳk om daar maar
zo mee weg te fietsen. Nu willen
wĳ een instructie avond organiseren, om verdere uitleg van de
rolstoelfiets te geven, en kunt u de
fiets dan uitproberen. De rolstoelfiets staat in Nieuw Clarenberg. Als
u belangstelling heeft in de instructieavond kunt u zich opgeven via de
mail: diaconie@hervormdvollenhove.nl. Nadien zal er een datum
vastgesteld worden.

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

Pastoraat
In de afgelopen periode zĳn er een
aantal mensen die te maken hebben
gekregen met ziekte, of achteruitgang in hun situatie. Onder hen bĳvoorbeeld Marja Westhuis, G. van
Rhenenlaan 36, die plotseling een
operatie moest ondergaan. Ook
noem ik de naam van Annie Dekker, Zeekampen 28, die nu in het
hospice te Emmeloord verblĳft. In
onze gebeden denken we aan hen
en allen die zorgen kennen, maar
niet met name zĳn genoemd.
Toeschouwer of deelnemer?
Vorige week preekte ik in de Mariakerk en daarin typeerde ik een
groot nadeel van online diensten. Ik
zei toen:
‘We krĳgen kansen om het evangelie van Christus te brengen. Ik
denk zelfs, dat we momenteel
meer kĳkers hebben, dan dat we
kerkgangers zouden hebben. Via
livestreams en het internet is ons
bereik veel groter. Maar tegelĳk
mis ik mĳn broeders en zusters zo.
Ik mis de ontmoeting. Ik ben geen
presentator en jullie zĳn geen kĳkers. We zĳn samen gemeente van
Christus, zĳn lichaam. We horen bĳ
elkaar te zĳn. De liturgie wordt pas
iets, als we die samen in de praktĳk
brengen.
Iemand van jullie verwoordde
het als volgt: ‘Als je thuis voor de
televisie kĳkt, vanaf een afstandje,
dat is het zo saai. Onze kinderen

houden het nog niet eens een paar
minuten vol. Terwĳl we daar amper
problemen mee hebben, als we met
elkaar in de kerk zitten. Blĳkbaar
doet het samenzĳn ook iets met
je geloofsbeleving!’ Inderdaad, van
toeschouwer wordt je dan deelnemer. Ik heb zelf op voetbal gezeten.
En ik kĳk regelmatig ook voetbal.
Heel vaak kĳk ik naar een wedstrĳd
en dan is het zo saai om te kĳken.
Terwĳl ik nooit tĳdens het zelf
voetballen heb gedacht: ‘Wat saai.’
En dat terwĳl het niveau waarop ik
voetbalde vele malen lager lag. Het
maakt uit of je toeschouwer bent
of deelnemer.’
Ik moest aan dit fragment denken toen ik in gesprek kwam met
iemand die zei: ‘Ik heb me nog niet
opgegeven voor de kerkdiensten.
Wat heeft het voor zin als we toch
niet mogen zingen?’ Ik zou zeggen:
probeer het eens uit! Ervaar wat
de kerkruimte met je doet. Hoe
anders je de dienst beleefd als je
van toeschouwer weer deelnemer
wordt! Want zingen is niet het
enige waarin je actief deelneemt. Je
draagt de verkondiging. Je bidt mee.
Je ervaart de gemeenschap. Ik hoop
jullie zondag te zien! Met een hartelĳke groet, Dick Wolters

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

Meeleven met
Dhr A. Hoogstede, Oppen Swolle,
Vollenhove mocht weer thuiskomen vanuit het Isalaziekenhuis in
Zwolle.
Ten slotte,
De afgelopen weken zag het werk
als gemeentepredikant er heel
anders uit. Op bezoek gaan- een
stevig deel van onze taak- is problematisch geworden. Zelf kom ik
daarom meer aan lezen en studeren toe. Het schenkt me rust en
vreugde. Eén van de theologen die
me opnieuw aanspreken is Dietrich
Bonhoeffer. Hierbĳ een paar citaten.
‘Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor
andere mensen iets kan betekenen.
Onvervulde verlangens hoeven
een vervuld leven niet in de weg te
staan.
Dat ellende en gevaar ons alleen
maar dichter bĳ God brengen, is
zeker.
Niet alleen de angst is besmettelĳk,
maar ook de rust en de vreugde.
De kracht van de mensen is het
gebed.’
Ik wens u de komende vakantietĳd
rust en vreugde toe.
Vriendelĳke groet vanuit de pastorie
aan de Leeuwte,
Ds. H.J.H. Pap

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

O, zegt het voort aan ’t verste strand:
God is goed.
Voor elk is plaats in ’t vaderland:
God is goed.
Van zonde maakt ons Christus vrĳ.
Licht in de duist’re nacht bracht Hĳ.
Als zĳn verlosten juichen wĳ:
God is goed!
TV diensten vanaf juli 2020
05-7: 09.30 uur. Voorganger: ds.
W.J. Menkveld
12-7: 09.30 uur. Voorganger: ds.
W.J. Menkveld
19-7: 09.30 uur. Voorganger: ds.
J.A. Dekker, Lemele
Als alles volgens plan verloopt zullen vanaf 5 juli de TV diensten
worden uitgezonden vanuit de kerk
te BS. De bedoeling is dat deze uitzendingen zoveel mogelĳk live zullen zĳn en niet meer in onderdelen
van tevoren opgenomen hoeven te
worden. Hiervoor zal dan de benodigde apparatuur zĳn geïnstalleerd.
Vanaf juli is wel weer kerkbezoek
tot 100 personen mogelĳk, met in
achtneming van 1,5 meter afstand,
maar geadviseerd wordt om dan
niet te zingen. De kerkenraad heeft
daarom besloten om voorlopig
buiten voorganger, kerkenraad,
organist, e.d. niet meer dan 10 à
12 gemeenteleden in de dienst toe
te laten zodat er wel kan worden
gezongen maar op een onderlinge
afstand van ongeveer 3 meter. Dit
geldt eerst voor de maanden juli en
augustus. In de loop van augustus
kan dan worden bekeken hoe de
diensten vanaf 1 september kunnen
worden gehouden.
Wilt u als gemeentelid (evt. met
gezinsleden, dan wel graag alle
namen doorgeven) een dienst bĳwonen dan kunt u zich per e-mail
opgeven voor vrĳdagmiddag 12.00
uur voor de eerstvolgende zondag
via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.
Wanneer er plaats voor u is krĳgt u
voor zaterdagmiddag 12.00 uur een
bevestiging per
e-mail. Krĳgt u geen bevestiging,
dan mag u de dienst dus niet
bezoeken. Ook spontaan (zonder
opgave) kunt u de dienst dus niet
bezoeken. U wordt niet automatisch op een lĳst gezet voor een
volgende dienst, want wellicht bent
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LAAT ZIEN WAT
UW KERK DOET!
DEEL DE
VEELKLEURIGE
INFOGIDS UIT.

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

u dan verhinderd. U moet zich voor
elke dienst opnieuw aanmelden. De
dienst wordt uitgezonden maar u
komt niet in beeld. De camera is
gericht op voorganger, eventueel
dienstdoende kerkenraadsleden en
beamer.
NB: Wĳ vragen u in ieders belang
van het onderstaande goede nota
te nemen:
- Als u ook maar enigszins verkouden bent of andere klachten hebt
blĳft u natuurlĳk thuis.
- De kerkenraad raadt de volgende
personen af om zich voor het bĳwonen van een dienst op te geven:
70+ers en personen die onder
behandeling van een specialist staan
voor diabetes, hartklachten, long-,
nier- of leverproblemen of anderszins een kwetsbare gezondheid
hebben (risicogroepen volgens het
RIVM).
- Alle deuren en ramen zullen
zoveel mogelĳk open staan in verband met ventilatie en worden niet
gesloten. Het kan dus tochten en
bĳ niet zomers weer is het wellicht
niet al te warm binnen.
- Houdt altĳd in ieder geval 1,5
meter afstand.
- Wacht bĳ de deur van de hoofdingang. De koster wĳst u een zitplaats aan.
- U kunt geen gebruik maken van
het toilet.
- Zing niet uit volle borst maar
houdt u een beetje in, zodat eventuele virusdeeltjes zich niet zo ver
door de ruimte kunnen verspreiden.
De kerkenraad.
Doelcollectes diaconie
Beste gemeenteleden, vorig jaar
zĳn we gestart met om de maand
een specifiek doel aan te wĳzen
waar we voor gingen collecteren.
Maar met de huidige maatregelen
rondom de kerkgang door Corona,
merken we dat deze doelen nu niet
de aandacht krĳgen die ze verdienen.
De maand juli hadden we al aan “de
Wĳkwieg” in Genemuiden bedacht.
Maar dit zal dan voorlopig de laatste doelcollecte zĳn. We zullen de
doelcollectes weer oppakken als de
situatie weer enigszins “normaal”
wordt.
Speciale aandacht in juli dus voor
“de Wĳkwieg” in Genemuiden,
meerdere info volgt van henzelf,
wilt u een gift doen die echt voor
dit doel bestemd is, vermeld het er
dan even bĳ op de overboeking.
Bĳ voorbaat dank, en van harte bĳ
u aanbevolen namens de diaconie.
Stichting De Wĳkwieg
“Ieder uniek kwetsbaar leven verdient een kansrĳke start!”
Het doel van Stichting De Wĳkwieg
is om baby’s en hun moeders
samen een kansrĳke toekomst te
bieden en niet onnodig van elkaar
te scheiden.
Stichting De Wĳkwieg wil een aanvulling zĳn op de bestaande hulpverlening en richt zich specifiek op
de doelgroep die moeite heeft om
de weg naar de reguliere hulpverlening te vinden, of op vrouwen
die nu tussen wal en schip vallen
doordat ze niet aan de juiste criteria voldoen voor opvang. Op dit
moment is een uithuisplaatsing of
abortus een alternatief, terwĳl een
moeder met gerichte hulp in veel
situaties wel in staat kan zĳn om
met haar kind een toekomst op te
bouwen. De eerste 1000 dagen zĳn
het fundament voor de rest van het
leven van een kind. Indien er perLees verder op pagina 15
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spectief mogelĳk is, moeten moeder en kind niet van elkaar gescheiden worden. Stichting De Wĳkwieg
biedt dan ook graag een alternatief
voor abortus en wil onnodige uithuisplaatsingen voorkomen.
Als stichting De Wĳkwieg zetten wĳ alles op alles om baby en
moeder samen te laten opgroeien.
We bieden de moeders een hulpprogramma aan, waarin zĳ intensief
begeleid worden in het moederschap en de hechting tussen haar
en de baby. Samen met de moeder
stippelen we een route uit naar
zelfstandig moederschap waarin de
veiligheid en de geborgenheid van
de baby centraal staat.
Op 1 oktober 2020 openen wĳ het
moeder-kind huis in Genemuiden.
Dit huis biedt plaats aan 12 moeders die in 3 fases het programma
doorlopen. In een periode van 6
tot 8 maanden proberen wĳ de
moeder klaar te stomen voor een
zelfstandig moederschap. Aanvullend bieden wĳ ambulante begeleiding in het na-traject.
Aan het moeder-kindhuis wordt
hard gewerkt. In een voormalig
kerkgebouw zĳn nieuwe vloeren en
wanden gemaakt. Op dit moment
wordt gewerkt aan de bouw van
de kamers en de leefruimtes en
in de buitengevel moeten nieuwe
kozĳnen worden geplaatst voor
voldoende daglicht. Een uitgekiende installatie moet zorgen voor
een prettig klimaat. Daarbĳ moet
er nog veel gebeuren. We kunnen
daarin rekenen op veel vrĳwillige
steun. Wilt u de voortgang van de
bouw volgen? neem eens een kĳkje
in het fotoboek op onze website
https://www.wĳkwieg.nl/geen-categorie/de-bouw-is-in-volle-gang/ De
organisatie werkt op dit moment
aan de contracten met de gemeenten en instanties.
Daarnaast zĳn er een 3-tal medewerkers gecontracteerd die vanaf
1 oktober de feitelĳke zorg voor
hun rekening nemen. Kortom alles
wordt in gereedheid gebracht om
vanaf 1 oktober de deuren te kunnen openen. Wĳ zĳn enorm blĳ
met de diaconale aandacht die uw
kerk ons geeft! Hartelĳk dank voor
uw donatie. Bestuur van Stichting
De Wĳkwieg.
Bloemen. In elke dienst is een bos
bloemen aanwezig. Deze bloemen
krĳgen wel een goede bestemming
maar voorlopig gaat de diaconie
door met het versturen van kaartjes bĳ verjaardagen, ziekte, e.d.
omdat er minder bossen bloemen
worden weggegeven dan gebruikelĳk was.
Een kaartje werd verstuurd naar:
Mw. Anneke Vis-Boes, Bovenboerseweg. Mw. Vos-Knol,
Reestoord ter bemoediging. Ds.
en mw. Stap, Burg. Roegeweg,
vanwege emeritaat. Dhr. G.F. Ruiter, Vaste Belterweg, t.g.v. zĳn
86ste verjaardag. Mw. Holterman,
Veneweg. Dhr. B. Pluim, Veneweg.
Fam. J. v/d Belt, Veneweg. Mevr. S.
Halfmouw-Stam, Noorderweg 59,
zĳ was 23 juni jarig. Dhr. S. Lok ,
De Steenakkers 6, hĳ vierde 25 juni
zĳn verjaardag.
In Memoriam
Albert Rodermond
Op 21 december 1929 werd Albert
(beter bekend als “Ap”) Rodermond geboren aan de Veneweg.
Het gezin heeft altĳd dan op nr.
4 dan op nr. 6 van de Veneweg
gewoond. Vader werkte in Meppel en was ouderling van de Her-

vormd Kerk te Kolderveen. Ap
had 2 broers en 1 zus, die alle drie
reeds overleden zĳn. Na de Lagere
School ging Ap naar de LTS, tĳdens
de oorlogsjaren werkte hĳ bĳ de
fietsenmaker. Later ging hĳ naar
avondschool voor metaalbewerker. Enkele maanden voordat hĳ
naar Indië zou worden uitgezonden kreeg Ap TBC. De uitzending
ging niet door en Ap kwam in een
TBC-tentje te liggen. Van bruiloft
komt bruiloft is een oud gezegde.
Zo ging Willy de Niet samen met
haar zus naar de bruiloft van een
neef. Daar leerde Willy Ap kennen die haar die avond naar huis
bracht. Op 17 april 1956 trouwden
de jongelui en gingen in een heel
klein huisje wonen. Ze kregen drie
kinderen, vier kleinkinderen en er
zĳn zeven achterkleinkinderen. Ap
had als hobby motorrĳden. Daarnaast mocht hĳ graag autorĳden
en in de tuin werken. Gedurende
de huwelĳksjaren had Ap zich laten
omscholen tot timmerman. Op
z’n 57e ging hĳ met de VUT, maar
heeft geklust tot aan zĳn dood. Ap
had een lief en zorgzaam karakter.
Hĳ ging ook graag op vakantie.
Ap kwam uit een christelĳk gezin.
Samen zĳn Ap en Willy in het
begin van hun huwelĳk ook met
regelmaat naar de kerk geweest.
Er kwam de slof in en zo is de
kerkgang uiteindelĳk doodgebloed.
Het geloof niet, we zĳn altĳd blĳven bidden vertelde Willy. Albert
Rodermond overleed op 31 mei
2020 in zĳn vertrouwde omgeving in de leeftĳd van 90 jaar. Tĳdens het afscheid, in de aula van
Begrafenisonderneming Wassink
(Meppel) hebben we stil gestaan
bĳ 1 Korinthe 13, met name bĳ de
woorden “en de meeste van deze
is de liefde.” Na het afscheid is Ap
Rodermond overgebracht naar het
Crematorium Reestborgh te Meppel om gecremeerd te worden.
Afscheid van
Heleen Schotanus
Heleen heeft haar stage afgerond
in onze gemeente. Zĳ heeft verschillende dingen in onze gemeente
gedaan. De dienst die zĳ op 17
mei voor de camera mocht leiden,
was daarbĳ het meest zichtbare
moment. Daarnaast heeft zĳ een
25-tal bezoeken gedaan waarbĳ ik
heb geprobeerd haar een dwarsdoorsnede van de gemeente mee
te laten maken. Van jong tot oud,
in verschillende levenssituaties en
omstandigheden. Heel in het begin
heeft ze meegedaan met de Vakantie Bĳbel Club en een vergadering
van de kerkenraad bezocht. Verschillende keren is ze ook aanwezig
geweest in kerkdiensten in beide
dorpen. Naast het werk in onze
gemeente heeft ze ook een aantal
taken in Zwartsluis gedaan waaronder een aantal keren voorgaan
in de diensten in De Schans. Voor
mĳ was het plezierig en leerzaam
om met Heleen op te trekken
en ik kreeg ook van de bezochte
gemeenteleden positieve reacties.
Met deze gemeentestage rondt
Heleen haar bachelor Theologie
aan de ETF in Leuven af. Na de
vakantie gaat ze verder met haar
master. In deeltĳd is het een lange
weg, maar met de ĳver en inzet die
Heleen laat zien en haar liefde voor
de kerk zal zĳ met de hulp van God
zeker haar doel bereiken. Bĳ deze
wil ik Heleen graag bedanken voor
de goede samenwerking, haar inzet
voor de gemeente en haar zegen
toewensen voor haar verdere studie.

Vanuit de Pastorie – 1:
Hoewel de druk op de samenleving merkbaar minder wordt blĳft
toch het risico voelbaar aanwezig.
Het blĳft zoeken naar een goede
manier van daarmee omgaan. Bĳvoorbeeld met het maken van
afspraken voor bezoeken. Momenteel is mĳn bezoekwerk nog zeer
beperkt. Wat mĳ betreft mag dat
wel meer worden maar we moeten dat samen afwegen. Zowel in
gezondheid als in bezorgdheid zĳn
er verschillen en ik wil over niemands grenzen heen gaan en zeker
geen risico of gevoel van risico verspreiden. Daarom wil ik het graag
wat omdraaien. Wie er zelf aan toe
is en daar ruimte voor heeft mag
zelf aangeven dat ik kan komen.
Per telefoon, mail of ouderling.
Buiten zitten (als het droog is) vind
ik prima en een beetje kou kan ik
best verdragen als de zon wat minder schĳnt. En natuurlĳk mag u ook
zelf de telefoon pakken voor een
gesprek. Nu we elkaar minder ontmoeten is het extra belangrĳk dat
we van twee kanten proberen contact te houden. Voor mĳ is dat een
hele gemeente maar voor u slechts
één dominee.
Vanuit de pastorie – 2:
Vanaf 22 maart hebben we elke
zondag een dienst uitgezonden
vanuit de kerk in Wanneperveen.
De eerste keer alleen met geluid
en daarna met beeld. Door de
belangeloze inzet van heel veel
uren vrĳe tĳd van Henk en Aukje,
en alle materiaal dat zĳ daarvoor
beschikbaar stelden was dat mogelĳk. Vanaf volgende week gaan we
uitzenden vanuit de kerk in BeltSchutsloot met een vaste installatie
en worden er meer vrĳwilligers
ingewerkt. Als het goed is werkt
alles straks vanaf de site precies
hetzelfde. Drie maand ging ik, op
twee na, elke zondag naar de kerk
in Wanneperveen. Hoewel ik in
deze periode ook zeer nadrukkelĳk de beperking heb ervaren
van het niet op de gewone manier
kerkdiensten kunnen houden, heb
ik toch ook hele goede momenten
meegemaakt. Afgelopen zondag
keek ik voor het eerst thuis mee
en toen pas begreep ik hoeveel
ook het ‘zĳn in een kerkgebouw’
bĳdraagt aan een dienst. Dankbaar
ben ik daarom dat ik op zondag
naar de kerk mag en dat er vanaf
volgende week steeds meer mensen naar de kerk mogen.
Hartelĳke groeten,
Ds. Menkveld.

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

Zondag 5 juli 9.30 uur: In deze
dienst gaat onze predikant ds.
Gerrit van den Dool voor. Ouderling van dienst is Feikje Kloosterman en het orgel wordt bespeeld
door Theun Hoen. De uitgangs-

collecte is voor het plaatselĳk
kerkenwerk. De ontvangst is door
Henry Bos en de bloemen worden
bezorgd door Cor Sĳbesma. De
opname wordt rondgebracht door
Benia Lenstra. De ophaaldienst
wordt verzorgd door Gerrit Hop
(0521-854343).
Zondag 12 juli 9.30 uur Viering
Heilig Avondmaal: In deze dienst
gaat onze predikant ds. Gerrit
van den Dool voor. Ouderling
van dienst is Henry Bos en het
orgel wordt bespeeld door Theun
Hoen. De uitgangscollecte is voor
het plaatselĳk kerkenwerk. De
ontvangst is door Henry Bos en
de bloemen worden bezorgd door
Ankie Koopmans. De opname
wordt rondgebracht door David
Raggers. De ophaaldienst wordt
verzorgd door Cor Sĳbesma
(0521-588093).
Bĳ de diensten. Wat is het fijn
dat we weer deze informatie weer
mogen beginnen met het overzicht van de diensten. We hopen
dat we u in deze diensten weer
mogen ontmoeten. Zoals ook in
de Regenboog vermeld, houden
we ons aan de regelgeving om veilig een dienst te kunnen houden.
Dat betekent 1,5 meter afstand
tussen de verschillende gezinnen
en helaas niet zingen.
De zomervakantie is begonnen.
Dit betekent dat er geen oppas of
zondagsschool is.
Giften. Voor de kerk zĳn twee
giften van €10 en voor de diaconie
een gift van €75 binnengekomen.
Hartelĳk dank voor uw gaven. De
diaconie en de kerk missen deze
maanden de inkomsten van de collecten. U kunt uw collecte ook
overmaken voor de kerk op nummer NL34INGB0000935070 ten
name van rentmeesters prot. gem.
Willemsoord, Peperga, Blesdĳke
of voor de diaconie op nummer
NL89Rabo0361299397 ten name
van diaconie protestantse gemeente Willemsoord-PepergaBlesdĳke.
Verjaardagen. Op 8 juli viert
dhr H. Duursma, Paasloregel 57,
zĳn 88ste verjaardag. Op 12 juli
viert dhr. G.J. van der Voort, Markeweg 84a, zĳn 81e verjaardag. Op
17 juli viert dhr. G.Dedden, Steenwĳkerweg 152, zĳn 80e verjaardag. Voor een ieder een hartelĳke
felicitatie en een gezegend nieuw
levensjaar gewenst.
Waar geloof het meest kost.
“Bid voor ons.” Dat is vaak het
eerste dat vervolgde christenen
vragen. Zĳ kennen het belang van
gebed uit eigen ervaring. Iedere
week geef ik u een gebedspunt
door: Voor het eerst sinds het
terreurbewind van IS werd in Tel
Skuf op de Ninevé-vlakte in Irak
een kerk heropend. Tĳdens de
openingsceremonie las de gemeente de tekst uit Psalm 127:1: ‘Als
de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.’ Bid
voor eenheid en kracht voor deze
gemeente.
Kopĳ GZ. De kopĳ voor het
volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlĳk zondag 12 juli
12.00 uur bĳ de scriba.
Voor u het mooie lied dat Sela
zingt: “Een woord is genoeg”
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Jezus, wĳ richten heel ons hart op U.
Naar wie anders kunnen wĳ gaan?
Help ons, wĳ zĳn nergens zonder U.
Wees bewogen en raak ons aan.
Zie ons hopen, hoor ons bidden,
doe een wonder in ons midden.
Jezus, één woord is genoeg.
Zie ons hopen, hoor ons bidden,
doe een wonder in ons midden.
Jezus, één woord is genoeg.
Spreek Heer, uw woord is genoeg.
Jezus, wĳ brengen elke last bĳ U;
ons gebroken, kwetsbaar bestaan.
Heel ons, herstel wie wacht op U.
Wĳ zĳn zwak, Heer.
Raakt U ons aan.
Sterk ons aarzelend geloof,
onze haperende hoop.
Wĳ zien biddend naar U uit.
Strek uw hand genezend uit.
Namens de kerkenraad een hartelĳke groet, Henry Bos ouderlingscriba
Van de predikant
Pastoralia. We denken aan Rieta
en Jacob de Wagt. Ten gevolge
van een bedrĳfsongeval moest hun
zoon Paul met ernstige brandwonden worden opgenomen in
het ziekenhuis. Volgens de laatste
berichten gaat het met hem de
goede kant op. We wensen Paul
een voorspoedig herstel!
Dank. In de afgelopen maanden
heb ik me hoofdzakelĳk via de digitale media tot u kunnen richten.
Dank aan Conny Hop - Schiere,
die er telkens weer voor zorgde
dat de teksten en YouTube- overdenkingen te lezen, zien en horen
waren (en nog steeds zĳn!) op de
website en Facebookpagina van
onze gemeente. Dank ook aan
Inge Eppinga voor de technische
bewerking van enkele opnamen en
aan Femke Sĳbesma en Henriette
van den Dool voor hun vocale bĳ dragen.
Diensten. Na bĳna 4 maanden
kunnen we komende zondag weer
samenkomen. Zoals bekend zĳn er
nog de nodige beperkingen. Maar
misschien bieden deze toch ruimte
om het gemis aan gemeentezang
te compenseren met een zanggroepje van 3 à 4 personen. We
zullen zien.
Zoals al eerder aangekondigd, zullen we in deze eerste dienst na de
heropening in ieder geval Psalm
84 lezen, dat rĳke lied waarin de
dichter zĳn liefde voor het huis
van God, de tempel in Jeruzalem,
uitspreekt. Wĳ herkennen ons
daarin, zeker nu kerkgang weer
mogelĳk is. Tegelĳk geldt: de kerk
is meer dan een gebouw. Paulus
zegt in zĳn eerste brief aan christenen in Corinthe: wĳ als gelovigen samen vormen dat huis van
God, die tempel. God wil in en
onder mensen sámen wonen op
aarde. Maar zo’n fysieke plek, waar
de Bĳbel wordt geopend en de lofzang gaande gehouden is toch niet
onbelangrĳk! Wat normaal met
Pasen gebeurt zal op deze zondag
alsnog plaatsvinden, namelĳk het
vervangen van de oude Paaskaars
door de nieuwe. Op zondag 12 juli
hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren.
Een hartelĳke groet aan u, aan jou,
ds. Gerrit van den Dool

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

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

www.brouwertuk.nl

Verrassend creatief
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Voor een piëteitsvolle uitvaart...

0800 - 024 25 26

Bij overlijden:

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

(dag en nacht bereikbaar)

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

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

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het

wandelen
in Sauerland

welkom in
Haus Reinhild

Gezamenlijk
Zondagsblad

HELMICH VAN DIJK
06 51 88 2700
HERBIEN MARIJS - VAN DER VEGTE
06 475 67 147
NIENKE APPERLO - IJTSMA
06 122 09 114
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www.welkomindekerk.nl
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€ 8,9

Of vul de bon in:

JA,

uitvaartvandijk.nl

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

GEZAMENLIJK

ZONDAGSBLAD

Dhr. | mw. | fam. *
naam:

Twee ruime
appartementen
.
Ook gelijktijdig
te boeken.

adres:
postcode:
e-mail:

woonplaats:
tel.nr.

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

Kijk op

hausreinhild .nl

Ontvang de GZ•Post!
Wĳ willen u ook graag digitaal ontmoeten: dat doen we met de GZ-Post. Die
ontvangt u per mail in de weken dat
de papieren GZ niet verschĳnt. Kort en
bondig. Dat kost u niets.
Wilt u de GZ-Post ontvangen?
Geef dan uw mailadres door via
www.gezamenlĳkzondagsblad.nl/GZ-Post
Tot ziens op onze digitale ontmoetingsplek!

