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In één dag werden duizenden besmet
Nee, dit artikel gaat niet
over corona. Maar had de
Britse schrijver en apologeet
C.S. Lewis nu geleefd - dan
had ook hij vast het woord
‘besmetting’ gebezigd, maar
dan op eigen wijze.

9

Commentaar

Uitzicht
VOLLENHOVE

WOUTER BAKKER,
NOORDSCHESCHUT

In de oorlogsjaren
hield Lewis radiolezingen voor de
BBC, waaronder één met de titel
‘gezonde besmetting’. De reacties
waren zo positief dat een aantal
lezingen werden gebundeld onder
de titel Mere christianity (Onversneden christendom).
Besmetting
Een citaat: ‘Zowel goede als
slechte dingen krĳg je door een
soort besmetting. Als je warm
wilt worden, moet je bĳ het vuur
gaan staan; als je nat wilt worden
moet je in het water springen.
Als je vreugde, kracht, vrede,
eeuwig leven wilt, moet je in de
Hebben wij het Pinkstervirus ook te pakken? Wat kunnen we aanstekelijk zijn. Kinderen en jongeren nog het meest!
buurt staan van, of zelfs dooreen ongekend reproductiegetal:
Reproductiegetal
dringen in dat wat deze dingen
mensen met standbeelden die in één dag werden duizenden
Als ik me niet vergis, is in de tĳd
heeft.’ God deelt geen prĳzen
als we God zĳn gang laten gaan
besmet. Zo begon de kerk - de
van Pinksteren het gevaar op
uit, maar geeft ‘een grote fontein - deel krĳgen aan het leven van
rest is geschiedenis. En zo gaat
gezonde besmetting het grootst.
van kracht en schoonheid, die
Christus. Leven dat altĳd bestaan
het nog steeds, van generatie
uit het hart van de werkelĳkheid
heeft en altĳd zal bestaan. ‘Chris- Ook al gaat Opwekking dit jaar
op generatie, in kerken en schoniet door en ook al komen we
omhoog spuit. Sta je er dichttus is de Zoon van God. Als wĳ
len, biddend en zingend: Geest
niet samen als gemeentes. Het
bĳ, dan word je
deelhebben aan
van hierboven, leer ons geloverhaal gaat immers dat er in
nat gesproeid;
dit soort leven,
HET GING ALS EEN LOPEND
Jeruzalem één haard van besmet- ven. Misschien geen slecht idee
zo niet, dan blĳf
zullen ook wĳ
VUURTJE, MET EEN ONGEKEND
om onszelf te testen - of wĳ dit
ting was (in het jaar 30 of 33,
je droog. Is een
zonen van God
REPRODUCTIEGETAL: IN ÉÉN DAG
rond de vĳftigste dag van Pasen). Pinkstervirus ook te pakken hebmens eenmaal
zĳn. We zullen
WERDEN DUIZENDEN BESMET.
ben. Dan staan we
Na een incubatietĳd van voortmet God verzoals Christus de
ZO BEGON DE KERK
nog te kĳken hoe
durend gebed verschenen op die
enigd, hoe zou hĳ
Vader liefhebben
aanstekelĳk wĳ
dag bĳ een klein aantal volgelindan niet eeuwig kunnen leven? Is
en de Heilige Geest zal in ons
kunnen zĳn. Kingen van Christus de tekenen van
een mens eenmaal los van God,
verschĳnen. Jezus werd mens om
deren en jongeren
de Geest van God. Geen ademwat kan hĳ dan nog anders doen
het soort leven dat hĳ heeft over
nood, maar een wind die opstak. nog het meest.
dan verleppen en doodgaan?’
andere mensen uit te breiden Leerlingen van de
En vuur dat zich verdeelde in
door middel van wat ik ‘gezonde
Passie bĳvoorvlammen. Zo kwam de Heilige
Eeuwigheidsleven
besmetting’ noem. Iedere chrisGeest in alle gelovigen. Toen ging beeld.
Maar hoe wordt een mens met
ten dient een klein Christusje te
het als een lopend vuurtje, met
God verenigd? Lewis vergelĳkt
worden.’

Het BOOST Gospel Festival te
Den Ham verrast dit jaar op 2e
Pinksterdag met een digitale dienst
(zie pagina 6). Het GZ en de Passie
hebben hierin ook een aandeel. Tĳdens deze online ontmoeting kunt
u een weekendje of midweekje
Winterberg winnen (aangeboden
door vaste GZ-adverteerder, zie
hausreinhild.nl). Met deze krant in
uw handen en als bezoeker van de
Boost-online-dienst (live of later)
beantwoordt u drie eenvoudige
vragen op: www.gezamenlĳkzondagsblad.nl/prĳsvraag

Jeannette
overleefde
corona

DOOR DS. DICK WOLTERS,

DOOR DS.

Win een vakantie!
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Digitale diensten op
regio-tv

Etenswaren schenken
aan voedselbank

RTV-Oost en Omroep Flevoland
zenden elke zondagochtend een
kerkdienst uit. Dat gebeurt tĳdens
de coronacrisis steeds vanuit een
andere plaats in Overĳssel of Flevoland. De goed bekeken uitzendingen hebben deels een oecumenisch karakter. Bĳzonder was de
speciale viering op 3 mei met joden
en christenen, uitgezonden vanuit
de synagoge in Haaksbergen.

Veel Vriezenveners deponeerden
trouw, bĳ hun kerk, houdbare
levensmiddelen voor voedselbank
Manna. Door de coronacrisis kan
dat niet meer, terwĳl juist meer
mensen een beroep doen op de
voedselvoorziening. Samen met
Boekenhuis De Akker is een oplossing gevonden. Men kan etenswaren
neerleggen in de blauwe kratten,
die buiten - voor de winkel - staan.

Zondag, 10.00 uur, te zien via www.omroepflevoland.nl
of www.rtvoost.nl

Maandag tot en met vrĳdag 13.30 - 17.30 uur en zaterdags 10.00 - 17.00 uur, Vriezenveen, Westeinde 305

Het was 7 mei 2020 - de dag na
de persconferentie waarin het
kabinet ons meer wilde bieden dan
enkel beperkingen en de oproep
‘Houd vol!’ Tĳdens de vorige persconferentie heette het nog ‘we
varen op zicht’, maar gisteren leek
de mist wat op te klaren en zagen
we iets van het uitzicht - datgene
wat ons de komende maanden te
wachten staat.
Als predikant en theoloog weet ik
hoe belangrĳk het geven van uitzicht is. ‘Varen op zicht’ is maar
kort vol te houden. Mensen ervaren de periode van onzekerheid,
rond bĳvoorbeeld medische onderzoeken, soms als slopender dan de
harde boodschap dat men ziek is.
Helderheid over het doel (genezing
of verlichting) en de weg (behandeltraject) bieden structuur en
houvast. En ook theologisch valt
veel te zeggen over de rol van de
hoop - hoe daarin het koninkrĳk
van God, als het doel, en de navolging van Jezus, als de weg, structuur bieden aan het geloofsleven.
Tegelĳk bleek hoe fragiel het uitzicht nog was. Persoonlĳk werd ik
erg blĳ van de opmerking dat kerkdiensten vanaf 1 juli waarschĳnlĳk
weer mogelĳk zĳn. Maar de teneur
van het geheel was: ‘Deze dingen
zĳn pas mogelĳk, wanneer de ontwikkelingen positief blĳven.’
Minister De Jonge gebruikte daarbĳ een treffend beeld: ‘Het is
manoeuvreren op de achteruitkĳkspiegel! Wanneer zaken fout gaan,
dan weet je dat je twee weken
daarvoor andere maatregelen
had moeten nemen.’ Daarom
keek ik met een dubbel gevoel
naar de persconferentie. We verlangen naar uitzicht, maar varen
op het zicht door een achteruitkĳkspiegel!
Ik ben blĳ dat we als christenen op
een ander kompas kunnen varen.

Geest van hierboven
DOOR DS. JAN DIRK WASSENA AR , HELLENDOORN

U hebt een bĳzondere uitgave in handen: de Passie Pinksterkrant!
Niet alleen verschĳnt deze (keer)krant voor het eerst, maar vooral
de inhoud ervan is bĳzonder. Met passie is aan de jongereneditie
gewerkt door leerlingen van de Passie, school voor evangelisch bĳbelgetrouw onderwĳs in Wierden. Was dat alleen een kwestie van
eigen enthousiasme? Nee, dat had alles te maken met de ‘Geest
van hierboven’. Deze Geest heeft hun eigen geestkracht en geestdrift aangewakkerd om hun steentje bĳ te dragen. Ik hoop dat deze
krant jong en oud veel inspiratie geeft. En dat u - met passie - uit
het evangelie van Jezus Christus mag leven.
De auteur is hoofdredacteur van het GZ, predikant en scriba classis Overĳssel-Flevoland.
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Opwekking al
vier ton opgehaald
Het coronavirus zet dit jaar
een streep door Pinksterconferentie Opwekking. Dat kost de
organisatie veel geld. Directeur
Ruben Flach schat dat het tekort
oploopt tot € 900.000. De conferentie trok vorig jaar 75.000
bezoekers en zou dit jaar voor de
vĳftigste keer plaatsvinden. Inmiddels is een inzamelingsactie van
start gegaan, die - op moment
van schrĳven - al € 400.000 heeft
opgeleverd.
Giften zĳn welkom op NL52ABNA0477774482
t.n.v. Stichting Opwekking te Putten

Dopen kan ook
in coronatijd
Een verlengde arm van een meter
lang, waaraan een kleine schaal of
schelp is bevestigd, zou het dopen
- in deze tĳd van afstand houden mogelĳk moeten maken. Dat adviseert het moderamen van de landelĳke Protestantse Kerk. Momenteel
kĳkt men naar de mogelĳkheden
voor kerken om dit hulpmiddel te
bestellen bĳ de dienstenorganisatie
van de PKN.
Bron: www.protestantsekerk.nl

Graag weer op
bezoek…?

Geloofsoverdracht
Prent ze uw kinderen in en
spreek er steeds over, thuis
en onderweg, als u naar bed
gaat en als u opstaat.
Deuteronomium 6: 6-7

DOOR DR. JAN
DIRK WASSENA AR ,
HELLENDOORN

In deze krant zien
we veel ‘geloof door de generaties
heen’. Hoe zit het in dat verband
eigenlĳk met ‘geloofsoverdracht’ of
‘geloofsopvoeding’?
Doorvertellen
Bekend is het gedeelte uit
Deuteronomium 6, waar de
ouders over de geboden van de
Here God te horen krĳgen: ‘Prent
ze uw kinderen in en spreek er
steeds over, thuis en onderweg, als
u naar bed gaat en als u opstaat.’
Je zou vandaag de dag zeggen: zo’n
aanpak werkt gemakkelĳk averechts…

dienstig, kerkelĳk, gelovig gebied
niet meer in hun spoor wilden
gaan. Inderdaad, wĳ kunnen anderen het geloof niet schenken. Wat
wĳ wel kunnen: getuigen van wie
God voor ons is. Dat kan altĳd,
ook als je op hoge leeftĳd bent.

Ook verschillende psalmen verwoorden het gezichtspunt van
doorvertellen wat je zelf ontvangen hebt. De dichter van Psalm
71 bidt: ‘Nu ik oud en grĳs ben,
De dichter van Psalm 92 zegt over
verlaat mĳ niet, o God, zodat ik
zulke gelovigen: ‘Zĳ dragen nog
het nageslacht, elk nieuw kind,
vrucht als ze oud
kan verhalen van
zĳn en blĳven
de macht van uw
DE KERK HEEFT ENTHOUSIASTE
krachtig en fris. Zo
arm.’ Zĳn colMENSEN NODIG. DAT ZIJN MENSEN DIE
getuigen zĳ dat de
lega van Psalm 78
GOD IN ZICH HEBBEN, DIE BESEFFEN
Heer recht doet,
merkt op: ‘Wĳ
DAT ZE HET NIET VAN MENSELIJKE
mĳn rots, in wie
willen het onze
INSPIRATIE MOETEN HEBBEN, MAAR
geen onrecht is.’
kinderen niet ontVAN DE GEEST VAN HIERBOVEN.
Opmerkelĳk is, dat
houden, wĳ zullen
de auteur van de derde persoon
aan het komend geslacht vertellen
meervoud ‘zĳ’ overstapt op ‘mĳn’
van de roemrĳke, krachtige daden
in de eerste persoon. Dat heeft
van de Heer, van de wonderen die
goede zin, want een persoonlĳk
hĳ gedaan heeft.’
getuigenis zal het meeste effect
hebben.
Getuigen
Ondertussen is ‘geloofsoverdracht’
Enthousiasme
een aanvechtbaar begrip. Want
Dat vergt ‘enthousiasme’, een
wĳ mensen kunnen anderen het
geloof niet geven, hoe graag we dat woord dat uit het Grieks komt:
ook zouden willen. Ik ken heel wat het werkwoord ‘enthousiázein’
betekent ‘in goddelĳke vervoering
ouders die mĳ met veel verdriet
zĳn’, het bĳvoeglĳk naamwoord
zeiden dat hun kinderen op gods-

‘éntheos’ ‘god in zich hebbend’.
Ik moest daarbĳ denken aan het
Pinksterverhaal. We lezen in
Handelingen 2:4 dat allen van de
Heilige Geest vervuld werden. Ze
werden dus enthousiast. Dat was
niet een kwestie van menselĳke
inspiratie. Het was een kwestie van
de ‘Geest van hierboven’. De kerk
heeft enthousiaste mensen nodig.
Dat zĳn mensen die God in zich
hebben. Dat zĳn mensen die beseffen dat ze het niet van menselĳke
inspiratie moeten hebben, maar
van de Geest van hierboven.
Inwĳden
Terug naar ‘geloofsoverdracht’.
Ik noemde het een aanvechtbaar
begrip. Hoe zouden we dan wel
moeten noemen wat ouderen
voor jongeren op het terrein van
het geloof kunnen betekenen? De
pedagoog prof. dr. Wim ter Horst
sprak ooit over geloofsopvoeding
als ‘inwĳden in geloofsgeheimen’.
Het sluit mooi aan bĳ wat de eerdergenoemde dichter van Psalm 78
opmerkt: dat hĳ ‘aloude verborgenheden’ wil verkondigen. Ik wens
u daar veel enthousiasme bĳ toe!

Geloofsoverdracht is een
aanvechtbaar begrip.
Maar wij kunnen wel
getuigen van wie God
voor ons is. Dat kan
altijd, ook als je op hoge
leeftijd bent.

Vrĳwilligers en pastores willen graag weer aan de slag in
het pastoraat. Terughoudendheid en veiligheid moeten hierbĳ
echter altĳd voorop staan, stelt
de classispredikant van Overĳssel - Flevoland. Iedereen moet
zĳn of haar geweten volgen en de
gezondheid centraal stellen. Want
als je je vergist, kun je een bron
van (corona) besmetting zĳn voor
anderen.
Meer lezen kan op www.klaasvanderkamp.nl

Inspirerend kleuren
met Clary
Een mooie kleurplaat met een
bemoedigende Bĳbel- of liedtekst.
De hobby van Clary Scheres uit
Deventer is tekenen en dat is
goed te merken als je haar website bezoekt. Deze staat vol leuke,
creatieve voorbeelden die je zelf
kunt afdrukken en inkleuren.
Er zĳn ook speciale coronaplaten. De kleurplaten zĳn gratis te
downloaden. Giften zĳn welkom
en kunnen gedaan worden via de
‘doneerknop’ die zichbaar wordt
bĳ het aanklikken van het winkelwagentje-icoon.

Bekĳken en downloaden: www.kleurversjes.nl

even bomen

Geloven door de generaties heen
DOOR DS. PIETER
BOOMSMA ,
AMSTERDAM

Even - met de benen
op tafel of zo - verhalen over geloven delen. Hoe kom je er aan?
Wat nam je mee van huis uit? Wat
wel en wat niet? En waarom het
ene wel en het andere niet? Had je
aansprekende voorbeelden? Rolmodellen?
Mĳn eigen verhaal begint met een
opvoeding die gekenmerkt werd
door trouw als voorbeeld. Een
Bĳbel, die de tekenen droeg van
jarenlang gebruik. Kerkgang, tweemaal per zondag - zonder problemen overigens. Daar hoorde je te
zĳn, daar zag je je familie en later
je vrienden. Door dat alles, dat
hele pakket, ontdekte je - bewust

of onbewust - hoe geloven van
groot belang kon zĳn voor je hele
manier van zĳn. Hoe het ouder en
grootouder vormde en steunde.
Maar dan komt de pubertĳd. De
tĳd van ‘het zal wel’. Het was geen
weloverwogen keus om het er
bĳ te laten. Het was meer dat je
(ik) geen vorm kon vinden voor
betrokkenheid. Dat God bestond,
daaraan twĳfelde ik niet. Maar een
antwoord op de vraag wat Hĳ en
ik met elkaar te maken hadden,
dat had ik niet; dat zocht ik ook
lange tĳd niet. Tot de leegte zich
aandiende, het gevoel van gemis.
Toen begon het.
Een tante van een vriend gaf mĳ
een paar ‘vrome’ blaadjes, een
columnist daarin sprak me aan.
Medestudenten kwamen bĳ elkaar
en baden samen en bestudeerden

de Bĳbel. Er groeide iets binnenin,
de gedachte dat zoals ‘zĳ’ ermee
bezig waren, geloven iets maakte
dat echt was en echt de moeite
waard. Uiteindelĳk werd het toch
een zoektocht en deze liep uit op
de ontmoeting met een evangelist die me vroeg of ik geloofde
dat Jezus voor mĳn zonden was
gestorven en daarna bad om de
vervulling met de Heilige Geest.
Ik wist niet wat me overkwam,
vreugde was het, een keerpunt.
Maar ook het besef dat nu alles
wat ik van huis uit had meegekregen, loskwam. Alsof dat was
opgeslagen geweest in een soort
stuwmeer en dat nu de sluizen
opengingen. Een vriend met wie
ik die avond enthousiast mĳn
belevenis deelde, zei: ‘Hm, ben
benieuwd hoe lang dit duurt’.
Niet lang daarna overkwam het
hem zelf.

Dit alles heeft mĳ tenminste
twee dingen geleerd. Allereerst
het grote belang van een eerlĳke,
duidelĳke christelĳke opvoeding.
Daardoor werd dat ‘stuwmeer’
gevuld. Zoveel informatie, zoveel
kennis (ook al deed ik daar nog
niets mee toen), zo’n sterk voorbeeld van toewĳding en trouw.
Maar dan ook het werk van de
Heilige Geest. Hĳ is er wel, Hĳ
werkt wel, maar wanneer Hĳ de
ruimte krĳgt, is het alsof sluiers
worden weggetrokken en ‘stromen van levend water’ losbarsten.
Tot slot. Hoe je zelf ook rolmodel
bent, voorbeeld geeft, een garantie dat daardoor je kinderen dus
ook in Jezus’ voetstappen gaan,
is er niet. Zĳ volgen meestal niet
ons voorbeeld, maar moeten hun
eigen weg vinden. Net zoals wĳ
zelf toch? Vertrouw maar, dat wat
zĳ meekrĳgen van thuis nooit
wegraakt en dat God er hoe dan
ook bĳ blĳft.

D

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

Drenthe
AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Via de website van de kerk zĳ n de
volgende diensten te beluisteren:
Zondag 24 mei: 10.00 ds. B.
Breunesse.
Zondag 31 mei: 10.00 ds. Wina
Hordĳ k-van der Zwaag.
BOVENSMILDE
Alle onderstaande diensten zĳ n
online te bekĳ ken via: www.
youtube.com en dan zoeken
naar: protestantse gemeente
bovensmilde.
Kerkdienst 24 mei: vanaf 9.30
uur te zien: mw. A.P. de Kruĳ f.
Kerkdienst 31 mei: vanaf 9.30
uur te zien: ds. S.D. Kits.
Bij de komende diensten.
Op zondag 24 mei, die precies
tussen Hemelvaart en Pinksteren
valt, zondag Weeskind, geven we
het woord aan gastvoorganger
mw. Petra de Kruĳ f. En dan is het
Pinksteren, en zal ik opnieuw uit
Exodus lezen, weer een prachtige
tekst over de verbondssluiting op
de Sinaï. (Exodus 24). Was dat dan
al niet gebeurd in Exodus 20 zult
u zich misschien afvragen? Jazeker,
maar nu wordt het ceremonieel
bekrachtigd, als om het nog eens
duidelĳ k te maken: God verbindt
zich aan mensen en mensen
verbinden zich aan God. In Exodus
20 werden we meegenomen in de
grootste ontmoeting ooit tussen
God en mensen, de openbaring
op de berg Sinaï met zĳ n breed
geformuleerde principes, de tien
woorden. Daarna in de volgende
hoofdstukken tot Exodus 24
volgden vele gedetailleerde
rechtsregels. Het is alsof we van
het verhevene afdalen naar het
alledaagse, van de allesomvattende
moraal naar de kleine lettertjes van
de wet. Als om aan te geven: hoe
vertaal je deze principes naar het
dagelĳ ks leven’. (vrĳ geformuleerd
naar woorden van rabbĳ n Jonathan
Sacks). Eerst was er de openbaring
van de Wet, dan de uitwerking, en
vervolgens de Verbondssluiting.
Juist met Pinksteren, het
oogstfeest, de uitstorting van de
H. Geest Gods lezen we hoe God
aanwezig is, maar niet te vatten,
zoals in het beeld van een wolk en
de Geest die niet te zien of te (be)
grĳ pen valt, maar wel te ervaren…
Zondag 31 mei Pinksteren, toch
een beetje samen vieren. Met
Pinksteren zĳ n we nog genoodzaakt
de kerkdienst online uit te zenden.
We zouden anders een kunstenaar
in ons midden gehad hebben
vanwege het Feest van de Geest
en muziek bĳ haar kunstwerk. Dat
bewaren we voor volgend jaar…
met het thema ‘In vuur en vlam’.
Toch willen we als
voorbereidingsgroepje van de
online diensten iets speciaals doen
en daar hebben we uw hulp bĳ
nodig. Michiel stelde voor om te
vragen of u thuis een kort fi lmpje
of als dat niet lukt een foto kunt
opsturen naar hem of naar mĳ of
NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Karin Kappen. Graag willen we
dat u daarvoor rode (of oranje)
kleren aantrekt, of op een andere
creatieve manier de Geest van
Pinksteren verbeeldt met de
kleuren rood/oranje. Daarbĳ vragen
we u om de andere gemeenteleden
te groeten, of een Pinksterwens te
uiten. Dat kan zĳ n: een gezegend
Pinksterfeest, of hartelĳ ke groeten
aan de gemeente. Maar ook een
creatieve, korte boodschap zoals:
‘Moge de Geest des Heren met
je zĳ n’ of ‘de Geest van God is
als een vlam van hoop en vuurt
ons aan om op te staan.’ Er is niet
een specifi eke Pinkstergroet zoals
de groet van Pasen (De Heer is
waarlĳ k opgestaan) dus u mag zelf
iets bedenken. Wilt u meedoen
maar kunt u zelf geen foto of
fi lmpje maken, laat het ons weten.
We komen langs en doen het
voor u. Ook door het raam heen
als u liever geen mensen binnen
ontvangt. Laten we elkaar op deze
manier een Pinkstergroet sturen,
als teken dat de Heilige Geest geen
grenzen kent en ons met elkaar
verbindt. Voor het verwerken van
uw foto of video is het belangrĳ k
dat het in een ‘liggend’ formaat
is, dus uw mobiel een kwartslag
gedraaid. Waarmee wordt bedoeld
dat er in breedbeeld formaat
gefi lmd moet worden. Anders
krĳ g je in de video of foto links en
rechts een zwart vlak. Doet u mee?
Een fi lmpje is gemakkelĳ ker door
te appen dan te mailen. U kunt uw
bĳ drage opsturen/appen naar een
van onderstaande personen. Graag
voor 27 mei: Diete Kits, dietekits@
gmail.com, 0622852023; Michiel
Hasslacher, michielhasslacher@
gmail.com, 0621898148; Karin
Kappen, kappen1995@gmail.com,
0630125900.
Het nieuwe normaal of het
tĳdelĳke abnormaal? Daags na de
persconferentie van de minister
president Rutte op woensdag 6
mei schrĳf ik deze woorden op. Er
komt enige lucht in de ‘lockdown’.
We mogen weer dingen… alles
met gepaste afstand. Op dit
moment zouden er wellicht weer
kerkdiensten gehouden mogen
worden vanaf 1 juli… als alles goed
gaat… Want als de besmettingen
weer meer worden en de
ic-capaciteit dreigen te ondermĳnen,
worden de maatregelen weer
opgeschroefd. Het nieuwe
normaal… zal het gaan wennen? En
hoe lang moeten we daar rekening
mee houden? Ik hoorde een tĳdje
geleden iemand die zei: Mark Rutte
heeft eigenlĳk verkeerde woorden
gekozen toen hĳ het begrip ‘Het
nieuwe normaal’ introduceerde.
Want als je mensen hoop wil geven
dan moet je goed opletten hoe je
je woorden kiest. Want ‘normaal’
is dat mensen samen zĳ n, dat ze
elkaar aanraken, een hand geven,
een schouderklopje, een kus, in
ieder geval dichterbĳ elkaar komen
dan nu mag. Die anderhalve meter
samenleving is daarom abnormaal,
zei hĳ . Hĳ zou daarom liever gezien
hebben dat er gekozen was voor de
woorden: het tĳ delĳ ke abnormaal.
Zulke woorden geven inderdaad
meer uitzicht en hoop dat het
voorbĳ gaat. Zo zie je maar weer
hoe belangrĳ k taal is en welke
woorden je kiest. Het ‘tĳ delĳ ke
abnormaal’ is nu weer een beetje
verruimd naar wat ‘normaal’ is…
nog niet zoals het was, maar toch…
Ik hoop dat we elkaar weer kunnen
ontmoeten vanaf 1 juli, tot 100
personen! Da’s best veel! Ds. Diete
Kits.
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Jarig. 3 juni: dhr. H. Nieman, J. de
Walstraat 8-a, 9421 PP: 75 jaar.
5 juni: mw. W. de Vries,
Schoolstraat 27, 9421 SK: 76 jaar.
Wĳ wensen u allen een fi jne dag en
Gods zegen voor de toekomst!
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
I.v.m. de maatregelen
betreff ende het coronavirus
worden onderstaande diensten
uitgezonden via internet. Op de
website: http://pkncoevorden.
nl vindt u meet informatie en een
directe link naar deze uitzendingen.
Kerkdienst 24 mei: 10.00
dienst vanuit De Stadskerk.
Voorganger: ds. J. LambersNiers. Organist: Ronald Ĳmker.
Kerkdienst 31 mei: 10.00
dienst vanuit de Singelkerk.
Voorganger: ds. H. Nagelhout.
Organist: Jan Kamphuis.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Op zondag 24 mei wordt de
dienst geleid door dhr. B. Broers
vanuit de kerk in Erica.
Op zondag 31 mei verzorgen
ds. H. Klaassens en dhr. B. Broers
de online dienst vanuit de kerk in
Erica. Beide diensten beginnen om
10.00 uur en zĳ n te beluisteren via
Kerkomroep Erica.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis,
scriba, Watertorenweg 15, 7688 PX
Daarle
Voorlopig kunnen de zondagse
erediensten niet op de gebruikelĳ ke
manier plaatsvinden.
De ochtenddiensten kunnen
gevolgd worden via www.hkerk.
nl en via de kerkradio van de
hervormde kerk.
Kerkdienst 24 mei: 9.30 ds. B.
Heusinkveld.
Kerkdienst 31 mei: 9.30 ds. B.
Heusinkveld.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W.
Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten. In navolging op
de maatregelen van de overheid om
bĳ eenkomsten, ook met minder dan
100 mensen tot 1 juni te verbieden,
heeft de kerkenraad besloten om
tot die tĳ d geen kerkdiensten meer
te houden. De predikanten zorgen
op zondagochtend om 9.30 uur
voor een online viering. Die is te
volgen via kerkomroep. Deze kunt
u live kĳ ken of luisteren, via onze
website www.pkn-dedemsvaart.
nl. Maar er kunnen maximaal 80
adressen tegelĳ kertĳ d kĳ ken. Er
is een grote vraag en dat geeft
piekbelasting. Daardoor is de
ontvangst niet altĳ d even goed. In
heel Nederland wordt er gekeken
en een uitbreiding van adressen
is niet mogelĳ k. Een alternatief
kan zĳ n om via het Facebook van
de predikanten te kĳ ken. Of op
een later tĳ dstip kĳ ken, dan is de
ontvangst goed. Op woensdagen vrĳ dagmorgen is er een
kort ochtendgebed, dat ook via
kerkomroep wordt uitgezonden.
Ook kunt u op doordeweekse
dagen tussen 9.30 en 16.30 uur in
de van Dedemkerk de stilte zoeken
en/of een kaarsje branden. Elke
week wordt er een nieuwsbrief
gemaakt. Deze kan digitaal worden

ontvangen of opgehaald worden
in de Van Dedemkerk. (Neem er
gerust eentje mee voor hen die niet
meer het huis uit kunnen/willen,
en doe het bĳ hen door de bus als
teken van meeleven).
Pastoraat in Coronatijd. De
predikanten zullen alleen in uiterste
nood op huisbezoek komen, maar
dan alleen met inachtneming van
de regels die daarvoor door de
overheid zĳ n bepaald. Natuurlĳ k
kunt u wel met hen in gesprek via
telefoon, email, brieven, whats-app
of Facebook.
Mededeling. Zoals het er nu
naar uitziet worden er voorlopig
nog geen diensten in de kerken
gehouden waar iedereen weer naar
toe kan. Zoals vorige week ook al
is aangegeven missen we daardoor
de collecte inkomsten. We werken
eraan om vanaf volgende week
het mogelĳ k te maken dat er
gedoneerd kan worden door middel
van de app Givt. Als alles volgens
plan verloopt kan er dan via de
website, nieuwsbrief en beamer
bĳ de uitzending via kerkomroep.
nl geld overgemaakt worden.
Het blĳ ft uiteraard mogelĳ k om
een bedrag over te maken naar
onze gezamenlĳ ke rekening met
nummer: NL27RABO0373713215
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente
Dedemsvaart. Vergeet niet om
in de omschrĳ ving duidelĳ k het
doel van uw gift aan te geven.
Bĳ voorbeeld: verjaardagsfonds,
Plaatselĳ k Kerkelĳ k Werk (PKW),
kindercollecte of Geef extra voor
je kerk. Bĳ voorbaat dank voor uw
gift.
Geen kinderkerk? Een
mooi alternatief, nu ook de
kinderkerk komt te vervallen:
https://www.facebook.com/
onlinekinderprogramma/. Elke week
komt er een nieuw programma
online om zo toch met uw kind de
Bĳbel te openen op zondag en met
elkaar in gesprek te gaan over het
geloof.
Een lichtpuntje sturen. Het is
een bĳ zondere tĳ d voor iedereen.
Je ziet je vrienden even niet, kunt
niet sporten. Waarschĳ nlĳ k moet
je wel aan de slag voor school. Als
je dan even pauze hebt, of als je je
toch verveelt hebben wĳ een idee
voor je! Doordat er geen bezoek
mag komen bĳ oudere mensen,
kunnen zĳ zich best eenzaam
voelen. Daarom: Stuur een kaartje,
schrĳ f een brief (of print het uit)
of maak een mooie tekening. Daar
maak je een ander blĳ mee en zo
kun jĳ een lichtpuntje zĳ n voor een
ander. Ken je geen oudere mensen
in Dedemsvaart? Dan kun je je post
sturen naar: De Tjalk 49, 7701 LR
Dedemsvaart. Je zet er dan bĳ: voor
een bewoner van de Van Dedem
Marke. De mensen daar delen het
dan uit. Of je stopt het daar in de
brievenbus, dan ben je gelĳ k ook
even lekker buiten. Groetjes, de
Taakgroep Jongeren.
Collecte JOP zondag 10 mei Jong en oud leren van elkaar: Het
initiatief #Durfte brengt jong en
oud in gemeenten samen. Jongeren
en volwassenen gaan samen aan de
slag rond een gedeelde passie. Van
koken tot een gemeenteweekend
organiseren en van een moestuin
onderhouden tot een escaperoom
maken. Jong en oud leren hierbĳ
van elkaar, mede door gesprekken
rond geloofsthema’s. Ook ontstaat
meer verbinding in de gemeente
tussen verschillende generaties.
JOP, Jong Protestant, ontwikkelt
materialen voor volwassenen in de
gemeente die een #Durfte-groep
leiden. Hierin staat onder meer
hoe je zo’n groep start en hoe je
het geloofsgesprek in de groep
begeleidt. Nu er geen kerkdiensten
zĳ n kunt u dit werk steunen door
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uw bĳ drage over te maken op
rekening NL30RABO0373713452
t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Dedemsvaart, o.v.v.
collecte 10 mei. Hartelĳ k dank!
Fancy Fair 2020 en
Schoffelen bij Junne. De Fancy
Fair, gepland op 15 augustus kan,
zoals u begrĳ pt, geen doorgang
vinden. Tot 1 sept. mogen er
geen evenementen worden
georganiseerd. Daarna is het
organiseren van een Fancy Fair
wegens tĳ d en ruimte gebrek niet
haalbaar. Voor 2021 staat de Fancy
Fair gepland op 21 augustus. Om dit
jaar toch inkomsten voor de Kerk
te genereren kan er weer worden
geschoff eld bĳ Junne naast de Vecht
op het land van Chris Antuma.
2 ha uien en 5 ha Echinacea
(bloemen) Het zou wel heel mooi
zĳ n als we een paar teams kunnen
samenstellen. We kunnen direct
aan de slag. Opgave bĳ Klaas
Boessenkool: 0610123847.
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham, tel.
0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 24 mei: (Via
Kerkomroep of Kerkdienstgemist)
10.00 ds. C. Bax, Ede. 19.00 ds.
G. de Goeĳ en. Collecten: 1.
Zending. 2. Alg. Kerkelĳ ke arbeid.
3. Kerk.
Kerkdiensten 31 mei: 10.00 ds. R.
van Hornsveld, ds. G. de Goeĳ en
en ds. D. de Jong. 19.00 ds. R. van
Hornsveld. Collecten: 1. Diaconie.
2. Alg. Kerkelĳ ke arbeid. 3. Kerk.
Via kerkdienstgemist.nl
kunt u onze kerkdiensten digitaal
meemaken. Zoek op ‘Den Ham’ en
u vindt alle drie de kerken van ons
dorp die op dat moment allemaal
dezelfde dienst uitzenden. Ook op
gkdenham.nl kunt u terecht.
Overleden. 17-04-2020: Jan
Willems, 21-01-1940, 80 jaar,
Oudelaarsweg 10 Den Ham.
24-04-2020: Harry Valk, 15-101964, 55 jaar, Roggestraat 29 Den
Ham.
Op vrĳ dag 8 mei heeft de Here na
een ziekbed op 71-jarige leeftĳ d
tot zich geroepen br. Ab Laarman.
Hĳ woonde aan de Heemsteres
29. Het afscheid heeft inmiddels
in kleine kring plaatsgevonden. De
Here trooste zĳ n vrouw, kinderen
en kleinkinderen. In het volgende
kerkblad volgt een In memoriam.
Onze zieken. Br. A.W. Bartels,
Tumelers 1, ligt bĳ het schrĳ ven van
deze kopĳ nog op de IC in het ZGT
te Almelo. Bĳ het schrĳ ven van
deze kopĳ is hĳ nog steeds erg ziek.
Br. A. Bartels, Hancateweg-Oost
23, is na zĳ n heupoperatie in het
ZGT voor revalidatie overgaan naar
Krönnenzommer, afd. De Schöppe.
Zr. F. Schreur-Willems,
Oudelaarsweg 1, die verbleef
op afd. De Schöppe, ook voor
revalidatie, mocht eind april naar
huis terugkeren.
Zr. F. Meĳ er-Veldhuis, Blesdĳ k
2-04, bevindt zich nog altĳ d in
Woon-zorgcentrum De Koppel
(afd. De Wissel) in Almelo waar zĳ
revalideert na de operatie van een
gecompliceerde breuk. Langzaam
maar zeker mag zĳ het been waar
het om gaat weer beetje bĳ beetje
belasten. Dit vraagt de nodige tĳ d.
Zr. T. Pool-Morsink, Roggestr. 51,
is enige tĳ d terug thuis gevallen.
Gelukkig had ze niets gebroken en
gaat het de goede kant op.
De Here onze God zĳ met al onze
zieken (en hun familie) en geve
kracht en uitzicht op verbetering
Lees verder op pagina 4
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en herstel.
Mededeling. Een bericht aan
alle betrokkenen bĳ het Diaconaal
Project maar vooral voor de
deelnemers en hun ouders: Met
pĳ n in het hart hebben we moeten
besluiten dat het project in
Oekraïne in de komende zomer
niet doorgaat.
Dankbetuigingen. Wĳ willen
iedereen hartelĳ k bedanken voor
de overweldigende belangstelling
tĳ dens het ziekbed en overlĳ den
van mĳ n man, onze vader en opa,
Egbert Rensink. Het heeft ons
goedgedaan. Willie Rensink, Drift 6,
kinderen en kleinkinderen.
Voor uw betrokkenheid,
welke u getoond hebt tĳ dens
mĳ n ziek zĳ n, wil ik u graag
heel hartelĳ k bedanken. Het
was hartverwarmend. Met
een vriendelĳ ke groet, Henny
Bouwhuis-Meĳ er, kinderen en
kleinkinderen.
Lieve mensen, Hartelĳ ke dank voor
de vele kaarten en andere attenties
die ik mocht ontvangen tĳ dens mĳ n
verblĳ f in het Krönnenzommer en
bĳ mĳ n thuiskomst. Met vriendelĳ ke
groet, mw. Schreur-Willems.
Voor de vele felicitaties die we
kregen n.a.v. ons 55-jarige huwelĳ k
willen we iedereen hartelĳ k
bedanken. Het heeft ons in deze
zorgelĳ ke tĳ d heel goed gedaan.
Marinus en Riek Blekkenhorst.
HARDENBERG
Wijk Centrum. Zieken. In het
CFH zĳ n dhr. H. Reurink, Burg.
Schuitestr. 44 (k. 8); mw. R. HansHilbink, Salland 54 (Unit 2, k. 14),
en mw. G. Waterink, Jonkerlaan
(Unit 5, k. 22).

Wijk Baalder. Geboren. Op 12
april is Eline Lamberink geboren,
eerstgeboren dochter van Pascal en
Jorien. Ze wonen aan de Singelberg
36.
Op 29 april is Daan Bril geboren,
broertje van Thies en de 2e van
Henrik en Nikkie Bril-Kastermans.
Ze wonen aan de Anerweg-Noord
68, 7775 AT Lutten en zĳ n lid bĳ
ons in Baalder. Beide ouders: heel
erg van harte!.
LUTTEN/SLAGHAREN
Op advies van de PKN komen
alle kerkdiensten t/m 1 juni in
zowel Lutten als Schuinesloot te
vervallen.
Geboorte. Uniek Klein Lief
Heel bĳ zonder Gods wonder.
Dankbaar en blĳ zĳ n Danny en
Manouk Mulder, Keienweg 15, 7775
PJ Lutten, met de geboorte van
hun zoontje Iwan Geert Herman.
Roepnaam Iwan. Iwan is geboren op
17 april 2020 en hĳ is het broertje
van Jasmĳ n. Wĳ wensen hen veel
geluk en Gods onmisbare zegen toe
voor de toekomst!
Jarig. Dhr. A. Slot, Meidoornstraat
50, 7775 BG Lutten, 2-5- 1930.
Mw. Z.G.A. Vos- v.d. Hoek,
Laurierstraat 2, 7775 PB Lutten.
04-05-1947.
Mw. J.S. Oelen-Profi jt,
Schuineslootweg 92, 7777BC
Schuinesloot. 07-05-1938.
Dhr. T. Kremer, Anerweg-Zuid 65,
7775 AR Lutten. 09-05-1928.
Jubileum. Op D.V. 29 april hopen
Herman en Roelie Finke-Klok,
Schuineslootweg 29B, 7777 RG
Schuinesloot, 55 jaar getrouwd te
zĳ n. We wensen Herman en Roeli
met hun kinderen en kleinkinderen
en allen die hen lief en dierbaar zĳ n
een fi jne dag toe en Gods zegen.

Gerrit Bouwhuis,
Collendoornerdĳ k 5 is weer
thuis na 8 weken revalideren van
een gebroken dĳbeen/heup in de
Vechtdalunit.

Zieken. Freddie Spĳ ker, Anerweg
Noord 120, 7775 AV Lutten, is
ernstig ziek thuis, hĳ krĳ gt allerlei
onderzoeken. Het is voor hem en
Betsy en hun gezin een spannende
periode.

Overleden. Op 30 april
overleed Everlina HuisjesNabers, op de leeftĳ d van 90
jaar. Zĳ was sinds 2012 weduwe
van Jan Huisjes. Ze woonde de
laatste jaren in de Overlaat, aan
de Burg. Bramerstraat. Wĳ leven
mee met de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen, en al haar
andere nabestaanden.

Door een val is mw. Klok-Post
een tĳ dje geleden opgenomen
voor revalidatie in het Clara
Feyoena Heem, inmiddels is zĳ
overgeplaatst voor onbepaalde tĳ d
naar De Nieuwe Wever, Kamer 14,
Kalanderĳ 1, 7776 XW Slagharen.
Wĳ wensen alle zieken en hun
familie Gods kracht en nabĳ heid
toe.

Op 2 mei overleed Derk Jan
Stoeten, op de leeftĳ d van 79 jaar.
Hĳ woonde met zĳ n vrouw Liny
aan de Alb. Risaeusstr. 7. De laatste
maanden is hĳ ernstig ziek geweest.
Onze gedachten zĳ n bĳ zĳ n vrouw,
kinderen en kleinkinderen, en
andere nabestaanden.

Mw. J. Bergsma- Slot,
Dedemsvaartseweg Zuid
93i, is opgenomen in het
Streekziekenhuis, Jan Weitkamplaan
4a, 7772 SE Hardenberg, Begane
rond, kamer 17. Ze is ernstig ziek.
Samenvatting - Vier je

vrijheid?! In de videoboodschap
heb ik geprobeerd een link te
leggen tussen de tĳ d van Mozes en
nu. Vrĳ heid vieren we allemaal op
onze eigen manier. We hebben onze
eigen gedachten bĳ wat vrĳ heid is.
De bĳbel spreekt over vrĳ heid als
vrĳ zĳ n van onderdrukking. Het is
in de bĳbel een uiterst belangrĳ k
thema. Door wie of wat worden
wĳ onderdrukt? In oorlogstĳ d is
de onderdrukker duidelĳ k aan
te wĳ zen. Maar ook nu kan onze
vrĳ heid worden ingeperkt. Soms
perken we onze vrĳ heid zelf in.
Onze gedachtewereld is vaak het
strĳ dtoneel.
We veroordelen onszelf of de
ander. Dan is het belangrĳ k om
te weten dat genade ons heeft
vrĳ gekocht en ons heeft bevrĳ dt.
Vier je vrĳ heid!? Dat is leven uit
genade! Hoe je dat weet? Door
Gods Woord. En zo mogen we
ons telkens weer opnieuw laten
bevrĳ den door het woord van God.
Goede en gezegende week! Vier je
vrĳ heid!
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet
Visser-Hesselink, Ds. P. H.
Wolfertstraat 35, 7692 AH
Mariënberg, tel. 0523-235724,
e-mail j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 24 mei: ds. J. van
Tuil.
Kerkdienst 31 mei: ds. W.
den Braber. Samenwerking van 2
kerken. De kerkdiensten zĳ n in
de Sionskerk en te bekĳ ken of te
beluisteren via: www.kerkomroep.
nl.
Meeleven. Er zĳ n gemeenteleden
bezig met kuren en onderzoeken.
We denken onder anderen aan
Tiemar Olsman, die de strĳ d met
de ziekte van Hodgkin is aangegaan.
Dankbaar zĳ n we met Hans en Rita
Menderink, die mochten gedenken
dat zĳ 25 jaar getrouwd mochten
zĳ n. Dat het hen gegeven mag zĳ n
om in geloof, hoop en liefde ook
weer verder onder de zegen van de
Heer de toekomst te mogen ingaan.
Jarig. Op 27 mei hoopt mw.
L.J. Ramaker-Koopman, Ds.
P.H. Wolfertstr. 27, 7692AH
Mariënberg, 74 jaar te worden.
Op 1 juni hoopt mw. K. v/d VeenKlaren, Schuurmanstraat 9, 7685PD
Beerzerveld, 70 jaar te worden.
Op 12 juni hoopt mw. M. VeltinkGrootonk, De Marke 7, 7692AT
Mariënberg, 90 jaar te worden.
We wensen u allen een hele mooie
dag toe, ondanks de bĳ zondere
omstandigheden en een gezegend
nieuw levensjaar.
Tekst. De eindeloze rimpel. Ze
waren hem opgevallen toen hĳ door
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de winkel liep. De grootmoeder met
2 kleine kinderen. Ze pakten hun
boodschappen heel selectief uit de
onderste goedkope vakken en lieten
alle luxe dingen staan. Het meisje
smeekte haar grootmoeder om een
taart voor opa die vandaag jarig was
en ze had al een taartje uitgezocht.
Bĳ de kassa kwam oma echter geld
te kort en vroeg aan de kassière of
ze de taart mocht teruggeven. De
man achter hun in de rĳ pakte het
taartje over van de kassière toen de
oma met de kinderen naar buiten
liep. Hĳ betaalde het en liep het
drietal achterna. Tikte het meisje op
de schouder en gaf haar het taartje.
‘Hier voor opa en gefeliciteerd!’.
De oma geneerde zich en vertelde
dat de man het niet hoeft te doen
om een taartje te betalen voor hen.
Ze pakte het taartje van het meisje
af en gaf het aan de man terug. Die
keek wat ongemakkelĳk. ‘Alstublieft
mevrouw’ zei hĳ ‘ik zal u uitleggen
waarom ik u het taartje geef. Jaren
geleden liep ik met mĳn moeder in
de winkel toen mĳn moeder geen
geld had voor gebak voor mĳn
verjaardag. Een aardige man betaalde
een taartje voor mĳ en zo kon ik
mĳn verjaardag vieren. Ik heb hem
nooit kunnen bedanken. Toen mĳn
moeder zĳn adres vroeg om hem te
kunnen terugbetalen kreeg ik een
brief met een tekstje maar niet zĳn
adres. Nu kan ik dus iets terug doen
door zĳn goedheid door te geven’.
De oma hoorde het aan en stemde
in dat hĳ het taartje mocht geven
onder voorwaarde dat hĳ wel zĳn
adres zou geven. De man krabbelde
wat op een papiertje en gaf het aan
het meisje. Toen de oma thuiskwam
met het taartje was opa verguld met
de verjaardag traktatie. ‘Maar’ zo zei
hĳ tegen oma ‘je had misschien niet
zoveel geld moeten uitgeven daaraan.
We hebben het niet breed.’ ‘Om
eerlĳk te zĳn’ zei de oma ’heeft een
aardige man in de winkel het taartje
betaald. Ik vroeg om zĳn adres maar
hĳ gaf slechts een briefje met een
tekst aan onze kleindochter’. De opa
vroeg aan zĳn kleindochter of hĳ
het briefje even mocht zien tot zĳn
stomme verbazing las hĳ daar ‘een
kleine daad van goedheid brengt een
eindeloze rimpel op gang’. Precies
dezelfde tekst die hĳ had geschreven
jaren geleden toen hĳ een taartje
had gekocht voor een klein jongentje
zodat die zĳn verjaardag kon vieren.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdienst 24 en 31
mei: 10.00 uitzending via
Kerkdienstgemist vanuit de
Johanneskerk met ds. G. Timmer.
Kerkdienst 1 juni: 9.30
uitzending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk met ds.
M.J.M. Sĳtsma-van Oeveren,
Kampen.
Uit de gemeente. De komende
zondagen wordt elke week voor
zolang het kan of nodig is ’s morgens
om tien uur een dienst uitgezonden
vanuit de Johanneskerk. Deze is te
beluisteren op Kerkdienstgemist
en via de kerktelefoon. Ds. Timmer
zal in deze diensten voorgaan in
aanwezigheid van een ouderling,
een diaken, een organist en een
koster. Als kerkenraad zien we
in verbondenheid met onze
gemeenteleden uit naar mooie en
gezegende diensten.
Voor de komende tĳd zĳn er bĳna
dagelĳks uitzendingen vanuit de
Herv. Gem. Vollenhove i.s.m. de
Raad van Kerken en de zorgzame
kerk. Dit zĳn prachtige initiatieven
waarmee we elkaar mogen
bemoedigen.
Op zaterdagmiddag van 15.30 16.30 uur is er een orgelconcert
waar in wisseling telkens een andere

organist zĳn of haar medewerking
aan zal verlenen.
Op zondag zĳn er om 10.00
uur in de verschillende kerken
diensten te beluisteren. Op
de maandagmiddagen is er van
15.30 - 16.30 uur een non-stop
muziekprogramma met mooie
bemoedigende geestelĳke liederen.
Op de dinsdagmiddagen is er
een programma dat heet: Uit de
Johanneskerk en te volgen via de
Hervormde kerk Vollenhove. Een
afwisselend programma met een
overdenking, een mooi verhaal en/
of gedichten omlĳst met mooie
liederen.
Op woensdagavonden van 19.15
- 19.45 uur is er een vesperdienst
vanuit de Herv. Kerk Vollenhove.
Een korte ingetogen viering van lied,
gebed en schriftlezing.
Op de donderdagmiddagen is er
een muzikale fruitmand eveneens
te volgen via de Herv. Kerk
Vollenhove. Hiervoor kunnen
liederen aangevraagd worden voor
iemand die een extra bemoediging
wel kan gebruiken. Dit kan gedaan
worden door te mailen naar
muzikalefruitmandvollenhove@
gmail.com Dan kunt u aangeven
welk lied u voor wie aan wilt vragen.
Op vrĳdagmiddag is er eveneens
van 15.30 - 16.30 uur muzikaal
programma. Laat ons de Heer
lofzingen!

“
He
h

H

Geloven
en weet n
vraagt om
directeur
vertrouw
over zijn
zijn vrou
dachtswij

Pinksterfeest. Gezondheid is een
groot goed waar iedereen van harte
dankbaar voor mag zĳn. Het mogen
weten en ook kunnen geloven dat
je een kind van God bent, duur
gekocht door het kostbaar bloed
krant prate
van onze Heer en Heiland is het
kostbaarste bezit wat een mens kan Dool (54).
genoot en v
hebben. Maar daarnaast is er een
even waardevol bezit en dat is een maar ook e
goede gezondheid. Maar een goede wĳsman. H
gezondheid is niet vanzelfsprekend, en later als
zeker niet in deze tĳd waarin het
onder ande
corona-virus rondgaat. Dan kan het in Enschede
zĳn dat we door een diep dal heen voelde hĳ d
moeten. Een dal vol donkerheid
anders te g
waar geen uitzicht schĳnt te zĳn van
hĳ terecht
enig waarneembaar licht waar je
naar op kan kĳken om weer uit dat identiteitsm
dal te kunnen komen. Toch is er dat al snel de o
licht en middenin de schĳnwerper dig onderne
van dat licht is het God die wenkt “De bestuu
en zegt: zie naar Mĳ op dan zie
vroeg mĳ vo
je het ware licht mĳn kind. Het
traject. Toe
licht dat straalt te midden van de
vroeg hĳ of
donkerheid waarin je verkeerd. Het
van de Pass
licht dat je naar boven haalt weg uit
dat diepe dal. Vertrouw maar op Mĳ wilde word
dan alleen kom je eruit en zul je zien
dat ik je Helper wil zĳn in je nood. En je woo

“Klopt. Dat

We mogen Pinksteren gaan vieren, maandagmo
het feest van de uitstoring van de trein naar R
Heilige Geest. God zegt in zĳn
op woensda
woord: ‘Ik zal u niet als wezen
kwam. Op
achterlaten’. Dat mag ons houvast vanuit huis
zĳn in deze onzekere tĳd. Het licht
de ik aan m
dat met Kerst in de wereld ging
schĳnen wordt als een fakkel mee ten. Nadat
klus in Rott
gedragen door de tĳd heen en
afgelopen w
schĳnt zeker ook met Pinksteren
volop. Door Goede Vrĳdag en Pasen wachtte ee
mochten we al ervaren dat God
in Wierden
door het verlossend werk van zĳn seren rond
Zoon, onze Heiland Jezus Christus werven van
zich het lot van dit wereld gebeuren ontstond in
aantrekt. En nu we Pinksteren gaan
ture voor e
vieren laat Hĳ weten dat Hĳ met
ons mee reist door de tĳd heen en eigenlĳk had
dat Hĳ zelf de fakkel draagt van zĳn Want wat i
hemels licht dat ons omstraalt zodat het eigen ba
we ook zelf een lichtdrager mogen je agenda. N
zĳn in de wereld om ons heen.
verplichting
ook bezig z
Iedereen die te maken heeft met
zorgen wat betreft de gezondheid of kerk-projec
andere moeiten van het leven wordt
van harte toegewenst dit stralend Wat is da
Licht te mogen aanschouwen.
“Mĳn vrouw

Hartelĳke groeten en we wensen u testichtend
en jullie goede weken en gezegende waar we wo
Pinksterdagen toe.
Enschede. E

tieve vorm
maken gebr
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Papa

Passie-directeur
Leendert van den Dool:

DOOR DS. JACOLINE

“Hoe beter ik
Hem leer kennen,
hoe minder ik

BATENBURG,
HOOGEVEEN

Stef Bos, het lied
Papa. Ik hoorde het als kind. De
broer van mĳn vader vertelde dat
hĳ het voor mĳn opa had gekocht
op CD. Treffend verwoordde het
de kloof: “Want hoeveel we ook
op elkaar gaan lĳken. Jĳ gaat naar
de hemel en ik geloof in niets dus
we komen elkaar na de dood nooit
meer tegen.” Of zoiets.

Hem begrijp”

Maar mĳn oom leek niet op mĳn
opa! Toch voelde ik aan dat in families en generaties geloof en liefde
voor elkaar ondanks alle verschillen
belangrĳk waren. Wĳ hoorden bĳ
de weinigen uit mĳn vaders ouderlĳk gezin die (nog) elke zondag in de
kerkbanken zaten, net als opa en
oma. Dat het verschil in geloof een
pĳnpunt was, proefde ik zo jong
als ik was. Daarna vergat ik het,
om het me vandaag weer te herinneren.

Geloven kan soms knap ingewikkeld zijn. Je staat op een tweesprong
en weet niet welke weg de juiste is. Je bidt, je stelt vragen aan God, je
vraagt om duidelijkheid en… je krijgt het niet. Leendert van den Dool,
directeur van de Passie, kan erover meepraten. Toch twijfelt hij niet en
vertrouwt hij op God. Altijd al gedaan ook. Een openhartig gesprek
over zijn geloof, de school en het bijzondere project dat hij samen met
zijn vrouw Dian is begonnen in de eigen buurt, een Enschedese aandachtswijk.

DOOR: BERTINE TEN
BRINKE, WIERDEN

In aanloop naar de
Passie Pinksterkrant praten we met Van den
Dool (54). Hĳ is niet alleen echtgenoot en vader van vĳf zonen,
maar ook een echte onderwĳsman. Hĳ werkte als docent
en later als schooldirecteur,
onder andere bĳ het Greĳdanus
in Enschede. Maar na 16 jaar
voelde hĳ de behoefte om iets
anders te gaan doen. Zo kwam
hĳ terecht bĳ een bedrĳf voor
identiteitsmarketing en maakte
al snel de overstap naar zelfstandig ondernemerschap. Leendert:
“De bestuurder van de Passie
vroeg mĳ voor een identiteitstraject. Toen dat afgerond was,
vroeg hĳ of ik interim-directeur
van de Passie in Rotterdam
wilde worden.”

‘Hiernaast’, waar gedurende
de week zo’n honderd mensen
komen. Op zondag hebben we
een buurtbrunch, dat is ons
‘kerkmoment’. Dan eten we met
elkaar en is er tĳd om te zingen,
bidden, bĳbellezen, ons geloof
en onze ervaringen te delen.”

Welke mensen komen af
op de buurtkerk? “Mensen
die zoekend zĳn, mensen die
wel wat met God hebben, maar
niet met de kerk en mensen
die zeggen dat ze niet in God
geloven. Die laatste groep vind
ik heel interessant. Want ze
komen altĳd en willen elke keer
over God praten. Dan komt er
bĳvoorbeeld een buurtbewoner naar me toe met de woorden: ‘Die baas van jou heeft de
rekening niet betaald.’ Na een
vragende blik van mĳ legt hĳ
uit dat het buiten zo koud is
omdat God de energierekening
En je woonde al in Enschede? niet heeft betaald. Dat is dus
zĳn manier om het gesprek op
“Klopt. Dat betekende dat ik op
God te brengen. Het is voor
maandagmorgen met de eerste
trein naar Rotterdam vertrok en een groot deel sociaal werk
wat we doen in de wĳk, maar
op woensdagavond weer thuis
wĳ zĳn geen hulpverleners. We
kwam. Op donderdag werkte ik
vanuit huis en de vrĳdag besteed- zĳn vriend, buur. We proberen
te doen wat Jezus ook deed:
de ik aan mĳn andere opdrachaanwezig zĳn
ten. Nadat de
klus in Rotterdam DE VRAGEN VAN MENSEN UIT DE WIJK, en met elkaar
optrekken. Mĳn
afgelopen was,
ZIJN OOK MIJN VRAGEN. MAAR MET
vrouw komt
wachtte een klus
ALLEEN VRAGEN STELLEN, KOM JE GEEN
veel bĳ mensen
in Wierden: adviSTEEK VERDER.
over de vloer
seren rond het
om te luisteren, te praten en
werven van leerlingen. Daarna
soms met diegene te bidden.
ontstond in Wierden een vacaDat waarderen ze enorm.”
ture voor een directeur. Maar
eigenlĳk had ik er geen trek in.
We gaan weer even terug
Want wat ik zo mooi vond aan
het eigen baas zĳn: je bepaalt zelf naar de Passie. Want je
werd gevraagd om in Wierje agenda. Natuurlĳk heb je je
den te komen, maar daar
verplichtingen wel, maar ik kon
was je nog niet zo enthouook bezig zĳn met ons buurtsiast over. “Klopt. Als ik direckerk-project.”
teur van de Passie in Wierden
zou worden, zou ik gebonden zĳn
Wat is dat voor project?
“Mĳn vrouw en ik doen gemeen- aan schooldagen en minder dingen kunnen doen voor de wĳk.
testichtend werk in de wĳk
Terwĳl mĳn eigen bedrĳf voorwaar we wonen, Pathmos in
spoedig ging en ik geen reden had
Enschede. Een soort alternaom ermee te stoppen.”
tieve vorm van kerk-zĳn. We
“Verschillende mensen lieten me
maken gebruik van een pandje,

belabberd gedrag gaat vaak veel
weten dat ik zeer gewenst was
ellende schuil.
in Wierden. Dus ging ik bidden
en vroeg God om wĳsheid. Maar
Hetzelfde zie ik in onze wĳk. Die
er kwam geen duidelĳkheid. Na
mensen zĳn vaak zo beschadigd.
veel wikken en wegen hakte ik
Ik ben opgegroeid in een kerkede knoop door. Sommige menlĳke traditie vol zondebesef. De
sen krĳgen dromen van God
mens is een zondaar, maar gelukof horen Zĳn stem. Ik heb dat
kig is er vergeving. Zo gaat het
niet. Volgens mĳ wil God dat ik
altĳd door: zonde,
zelf een keuze
vergeving, zonde,
maak. En als het
IK VROEG DIE LEERLING:
vergeving. Daar
dan niet goed
‘BEN JE ZO BOOS OP GOD
hoef ik in de wĳk
is, merk ik dat
DAT JE MOEST VLOEKEN?’
echt niet mee
wel. Bĳvoorbeeld
aan te komen hoor. Neem nou
doordat er binnen 24 uur alleZacheüs, de tollenaar uit de Bĳmaal dingen gebeuren waardoor
bel. Hĳ was geen lieverdje. Maar
ik er ineens helemaal anders
Jezus zei: ik ken je, ik zie je, ik wil
tegenaan kĳk.
met je omgaan. Daar had Zacheus, net als elk mens, behoefte
Van kinds af aan ben ik heel
aan: aan liefde, aan omgang met
gelovig. Ik heb nooit getwĳfeld
anderen. Jezus begon niet meteen
aan God en heb een rotsvast
over de zonde, Zĳn liefde gaat
vertrouwen in Hem. Ondanks
zoveel verder. Als mensen Gods
dat we in onze familie verdriet
liefde ervaren, veranderen ze hun
kennen en verlies. De vragen
gedrag. God wil de zonde in ons
die de mensen uit de wĳk hebleven overwinnen.”
ben, zĳn ook mĳn vragen. Maar
met alleen vragen stellen, kom je
geen steek verder. Hoe beter ik
God leer kennen, hoe minder ik
van Hem begrĳp. Als je als kind
Leendert bĳ BOOST
of tiener al gelooft, kun je daar
Meer horen en zien van Leenlater altĳd op terugvallen. Dat ik
dert? Op 2e Pinksterdag verdat heb, zie ik als een gave, als
zorgt hĳ de overdenking tĳeen geschenk. Maar het heeft
dens de online Pinksterdienst
wel onderhoud nodig.”
van BOOST. Aanvang 10.00
uur. Volg de dienst via YouTube
Vinden sommige leerlingen
en Facebook: www.facebook.
de Passie niet ‘te christecom/boostgospelfestival.
lĳk’? “Sommigen misschien
Kerken kunnen de dienst ook
wel. Anderen vinden het fijn,
uitzenden via hun eigen digitale
weer anderen zetten zich er
kanalen: de dienst wordt dan
juist tegen af, maar dat hoort
vooraf als videobestand aangeook bĳ de leeftĳd. Er was eens
leverd. Aanvragen via kerken@
een leerling die vloekend over
boostgospelfestival.nl
de gang liep. Als je bĳ ons op
school vloekt, moet je naar de
directeur. Die jongen zat dus
even later bĳ mĳ op de kamer.
De Passie is...
Ik vroeg hem: ‘Ben je zo boos
een school voor evangelisch
op God dat je moest vloeken?’
en bĳbelgetrouw onderHĳ antwoordde: ‘Ach man, die
wĳs. In Utrecht, Rotterdam
gast doet niets voor me.’ Er zit
en Wierden heeft de Paszoveel pĳn achter zo’n opmersie scholen voor voortgezet
king. Vervolgens praatten we
onderwĳs en in 2019 is daar
daar met elkaar over. Dat is
basisschool de Rots uit Ede
het mooiste wat er is, om zulke
aan toegevoegd.
gesprekken te voeren. Achter

Wat je gelooft, breng je aan je kinderen over. Ik merk dat het soms
pĳn doet dat generaties afhaken
in de kerk. Dat ze afknappen op
ouderwetse vormen en woorden.
Dat er geen ruimte lĳkt te zĳn voor
nieuwe inbreng. Terwĳl kerk-zĳn
met alle generaties in mĳn ogen
ook betekent: ruimte maken en
geven aan elkaar.
Ik ben lid van de lokale kerk, omdat
ik er deel van wíl zĳn. Van de beweging die God met mensen maakt.
Het verhaal van Christus’ aanwezigheid in deze wereld, en zĳn liefde
voor die stomme, logge kerk, die
dat verhaal en het geheim van een
leven vol vreugde levend houdt,
zelfs ten tĳde van lĳden. Ik wil er
mĳn plek innemen en zorgen voor
oudere generaties die mĳ hebben
verteld over Jezus en Zĳn weg. Ik
wil optrekken met kinderen en
jongeren, de nieuwe generaties.
Ik wil dat het doorgaat bĳ hen: de
verwondering en kennis van het
geheim van Gods liefde voor ons
allemaal. Zoals anderen dat voor
mĳ ook hebben gedaan. Dat niet
altĳd helder of heilzaam is hoe de
kerk zich opstelt, staat buiten kĳf.
Tegelĳkertĳd maakt dat niets uit
voor mĳn keuze. Ik wil onderdeel
zĳn, niet van een groep perfecte
mensen, maar van een groep die
met vallen en opstaan het geloof in
de levende God levend houdt.
De kerk als een familie. Het leuke
en jammere aan familie is dat je ze
niet zelf uitgekozen hebt, en dat
je er ook niet snel vanaf komt. Je
kunt geen ex-vader worden. Geen
ex-zoon. Het is een onverbrekelĳke
band. Zo kun je ook niet echt exkerkelĳk worden. Dat je onderdeel
bent van Gods familie, hip of niet
hip, betekent dat je je er vroeg of
laat toe zult moeten verhouden.
Alleen dan doe je recht aan jezelf
en je plek in het geheel.
Hoe ging het verder met mĳn
oom? Hĳ is niet kerks, maar komt
graag naar mĳn diensten als hĳ me
opzoekt. En met Stef Bos? Luister
zĳn huidige muziek en interviews
maar eens.

gezi(e)n
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RTV-tips
Zaterdag 23 mei
EO | NPO2 | 18.15
Nederland Zingt
Vandaag klinken prachtige liederen vanuit de schitterende SintBonaventurakerk in Woerden.
Deze liederen verbinden Hemelvaart en Pinksteren, de twee
grote christelĳke feestdagen.
Zondag 24 mei
EO | NPO2 | 9.20
Kerkdienst
Speciaal in de coronatĳd zendt de
EO kerkdiensten uit.
Maandag 25 mei
EO | NPO1 | 21.30
Het Familiediner
Kleindochter Angelique logeerde
vroeger graag bĳ haar opa en
oma, maar tot haar grote verdriet
is er nu al meer dan drie jaar geen
contact meer tussen haar ouders
en grootouders. Brengt Bert van
Leeuwen de families weer bĳ
elkaar?
Woensdag 27 mei
KRO-NCRV | NPO3 | 21.50
Kleine mensen - grote dromen
Van de 7,6 miljard mensen op de
wereld zĳn er meer dan 650.000
die aan de zeldzame genetische
aandoening dwerggroei lĳden en
die daardoor niet groter worden
dan zo’n 1 meter 50. We zien hoe
het leven van kleine mensen er uit
ziet in een wereld die is ingericht
voor mensen met een gemiddelde
lengte.
Donderdag 28 mei
AVROTROS | NPO1 | 20.35
DNA Onbekend
Ans en haar tweelingbroer Jaap
horen als 11-jarige kinderen een
ruzie tussen hun ouders. Uit deze
woordenwisseling blĳkt dat hun
vader niet hun echte vader is.
Pas onlangs hoorde Ans, via haar
oudere zus, dat er een andere
man in het spel was. DNA Onbekend moet nu duidelĳkheid verschaffen.
Vrĳdag 29 mei
KRO-NCRV | NPO2 | 24.00
Mother and Child
De vĳftigjarige Karin werd als
meisje van veertien door haar
moeder gedwongen afstand te
doen van haar baby. Na jarenlang
moed te hebben verzameld gaat
ze op zoek naar haar dochter.
Zaterdag 30 mei
KRO-NCRV | NPO2 | 18.00
Met hart en ziel
In een korte meditatie blikt ds.
René de Reuver vooruit naar
Pinksteren. De Reuver is scriba
van de generale synode van de
Protestantse Kerk in Nederland.
Zaterdag 30 mei
EO | NPO2 | 18.15
Nederland Zingt
Samen zingen over Pinksteren en
over de Heilige Geest, de Trooster, die is gekomen naar de aarde.
Een vreugdevolle gebeurtenis om
God zingend voor te danken.

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

Toerist
DOOR WILLEMKE
WIERINGA , WIERDEN

Ik denk dat ik de
geschiedenis in ga
als terras-toerist. Ja sorry hoor,
kwestie van opvoeding. Mĳn
moeder treft geen blaam, maar
mĳn vader…
Die ging al met ons shoppen
toen het woord nog uitgevonden
moest worden. Als hĳ eropuit
wilde, vroeg hĳ simpelweg:
-Wie gaat er mee boodschappen
doen bĳ de Kĳkgrĳp?
De Kĳkgrĳp was een groot
warenhuis met een food- en non
food-afdeling in Almelo. Onze
moeder hield er niet van. Wĳ, zĳn
dochters, waren er dol op.
Of hĳ vroeg:
-Zullen we een visje gaan eten op
de markt?
Dat kon dan zomaar betekenen
dat we richting Enschede koersten voor de zaterdagmarkt of in
de vakantie richting Deventer
voor de vrĳdagmarkt. Steevast
eindigde zo’n excursie in een restaurantje en zaten we aan de koffie of limonade met toebehoren.
Soms bestelden we een ‘slaatje’,
fijngeprakte aardappelen met
mayonaise, snippertjes augurk,
worst en ei. Dat vond hĳ nogal

smerig:
-Hoe krĳg je het door je keel, die
koude aardappels, brrr…!
Hadden er destĳds in onze contreien terrasjes bestaan, dan was
mĳn vader vaste klant geworden,
zeker weten. En ik ben dus ernstig genetisch belast. Voordat
corona zich ermee bemoeide,
was terrastoerisme mĳn hobby.
Even op adem komen, een eind
fietsen, in mĳn eentje een terrasje pakken, koffietje en krantje
erbĳ, heerlĳk!

Ook onze kinderen hebben het
terras-gen. In wisselende samenstellingen voegden zĳ zich regelmatig bĳ mĳ. Maar nu niet meer
dus, want met corona valt niet te
spotten. De volksgezondheid is in
het geding en niet voor de flauwekul houden we ons aan social
distancing. Gelukkig gaat dat
best aardig. Mensen zĳn immers
flexibele, creatieve wezens. Ook
mĳn terras-gen lukt het prima
om zonder terras door het leven
te gaan. Ik fiets nog steeds vele
kilometers. Onderweg koop ik

Illustratie: Hester Nijhoff
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een coffee-to-go en zoek ik een
eenzaam bankje op voor mĳn
krantje en mĳ. En zo muteerde ik
razendsnel van terras-toerist tot
bank-toerist.
Toch zĳn we echt nog niet uit de
gevarenzone. En heus, ik zoek
het gevaar niet op en ik wil God
zeker niet verzoeken. Maar wat
als de lockdown op z’n end loopt
en de kleinkinderen keurig op
afstand zĳn gebleven, al die weken
lang. En dat dan op een mooie
middag in de nog prille meimaand
kleinzonen Christof en Gabriel ineens opduiken voor mĳn
bureau.
-Ha mannen, hoe gaat het met
jullie?
Natuurlĳk ben ik blĳ verrast.
-Goed oma.
-Komen jullie trampoline springen?
Nee dus.
-Voetballen in de tuin?
Nee, ook niet.
-We komen theedrinken. En aarzelend: “Buiten… op het terras?”
Dat geloof je toch niet. Stoere
gasten van negen jaar, terrastoeristen in de dop. En die zou ik
weg moeten sturen? Nou, dat lĳkt
me pas echt slecht voor de volksgezondheid, in ieder geval voor
die van mĳ…

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

Voor wie er nog nooit van heeft gehoord:

Tóch een BOOST Gospel Festival
Het was al een begrip in de regio: het sinds 2017 jaarlijks terugkerende BOOST Gospel Festival op Tweede Pinksterdag in Den Ham. Een
dag die normaliter aftrapt met een eigentijdse dienst en de bezoekers
aansluitend meeneemt langs artiesten, sprekers en maatschappelijke
initiatieven. Maar dat vooral ook de gelegenheid biedt tot ontmoeting.
Dit jaar geen BOOST Festival, maar -gelukkig- wél een online dienst.

DOOR GIJSBERT
MEULEMAN, DEN HAM

BOOST wil een
plek bieden waar
volop ruimte is om God en elkaar
te ontmoeten. Dat gebeurt vanuit
drie pĳlers: music, inspire & connect.
Bekende namen
In de afgelopen jaren wisten al
vele bekende namen de weg naar
BOOST te vinden. Bĳvoorbeeld de
artiesten Gerald Troost, Eastville,
Joke Buis, The Bowery en Matthĳn
Buwalda. Gert-Jan Segers, Pieter
Omtzigt en Gert Hutten zorgen
voor een inspirerend woord. En
diverse organisaties presenteerden
zich aan het publiek, ondermeer
Open Doors, Compassion, Youth
for Christ en THDV.
Verrassen
GertJan Engberts is één van
de organisatoren. “We willen
ieder jaar weer verrassen en
gaan altĳd voor kwaliteit. Op
het gebied van programmering,
maar ook als het gaat om horeca-aanbod en faciliteiten zoals
parkeergelegenheid. Locatie de
Zandstuve is ook prachtig, te
midden van de natuur”. De kos-

ten van BOOST worden gedekt
door bedrĳ ven, kerken en particulieren.
Online
Als gevolg van het coronavirus is de
editie voor 2020 geannuleerd. Een
teleurstelling voor iedereen: artiesten, organisatie en bezoekers. Toch
liet de organisatie zich niet uit het
veld slaan! Gaandeweg groeide het
idee om een online uitzending te
organiseren in samenwerking met
twee andere partĳen: de evangelisatiecommissie uit Den Ham en
het Gezamenlĳk Zondagsblad.
Passie
Op Tweede Pinksterdag kunt u
luisteren naar een overdenking
door Leendert van den Dool,
directeur van EBVO De Passie
uit Wierden (zie ook het interview met Leendert op pagina 5),
muziek van artiesten die dit jaar op
BOOST zouden optreden (onder
wie Mensenkinderen en Chesron)
en een presentatie van de Passie
Pinksterkrant, een coproductie van
het Gezamenlĳk Zondagsblad en
havo 3 leerlingen van de Passie.
Uitzending volgen? Ga naar www.facebook.com/boostgospelfestival of zoek BOOST Gospel Festival op via YouTube; Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni, 10 uur.
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RTV-tips

Jan van Vondel neemt afscheid

“Ik accepteer de
dag zoals die zich
aan me voordoet”

Het verkopen zit Jan van Vondel in het
bloed. Per 1 juni neemt hij na tien jaar
afscheid als advertentie acquisiteur.
Foto: Juliantien fotografie

Voor veel bedrijven in oost-Nederland is advertentie-acquisiteur Jan
van Vondel hét gezicht van het Gezamenlijk Zondagsblad. Op 1 juni
neemt hij afscheid. “Ik word volgende maand 72, het is goed zo.”

DOOR LEO POLHUYS,
DEVENTER

De geboren
Zutphenaar groeide
op in een synodaal Gereformeerd
gezin. “Met zeven kinderen en een
orgel…” lacht Jan. “Mĳn ouders
waren trouwe kerkgangers. Op
zondag ging je twee keer naar de
kerk en bleef je verder binnen.
Maar ik herinner me één uitzondering. Op een winterse zondagmiddag lag ik met geelzucht in bed.
Ik keek uit op de gracht, waar
geschaatst werd. De dooi viel al
in en ik wilde graag nog even op
de dunne ĳzers. Mĳn vader vond
het goed en verwees naar Psalm
138:1 in de oude berĳming: ‘k Zal
mĳ buigen op Uw ‘eis’, naar Uw
paleis...”
Regeltjes
Het geloof was wel erg van de
regeltjes. Voor mĳ is het veel persoonlĳker, veel milder geworden.
Maar het principe van trouw zĳn
in de dingen waaraan je je toewĳdt, is gebleven. Ik ga elke zondag naar de kerk en mis de kerkgang in deze coronacrisis heel erg.”
Jans broers en zussen stapten
later over naar de Gereformeerde
Kerk Vrĳgemaakt of de Christelĳk
Gereformeerde Kerk, zelf bleef hĳ
PKN.
Routeverkoper
Het verkopen zit Jan in het bloed.
Na de middelbare school ging hĳ
aan de slag bĳ het productiebedrĳf
van zĳn twee oudere broers in het
Utrechtse Elst. “Op mĳn achttiende werd ik routeverkoper, ik reed
rond met een auto om ‘food’- en
‘non food’-producten aan te bieden op adressen onderweg. Ik
heb het vier jaar gedaan. Toen
mĳn broers een filiaal openden in
Emmer-Compascuum, werd ik filiaalleider. Ik woon er nog steeds en
heb er mĳn vrouw leren kennen.

We zĳn bĳna vĳftig jaar getrouwd
en hebben twee zoons en vĳf
kleinkinderen gekregen. Onze
jongste zoon is rooms-katholiek
geworden en de oudste is actief in
de PKN.
In 1983 werd het bedrĳf overgenomen en werd ik ‘senior accountmanager’. Ik ben altĳd een verkoper gebleven. Na mĳn vervroegde
pensionering in 2010 zocht ik naar
nieuwe bezigheden en las ik in het
Zondagsblad een vacature voor
een advertentie-acquisiteur. Ik
bood me aan. Het klikte enorm en
ik kon aan de slag.”
Netwerk
Bĳ de advertentiewerving kon Jan
terugvallen op het netwerk dat hĳ
vroeger had opgebouwd. “Als ik
wist dat ondernemers een christelĳke achtergrond hadden, maakte
dat een gesprek makkelĳker. Ik
benaderde bedrĳven in uiteenlopende sectoren, zoals transport,
recreatie, reisbranche, uitvaartwezen en horeca. Horecabedrĳven verdienen in het weekend de
meeste centjes. Destĳds draaiden
wĳ in ons bedrĳf periodiek een
zondagsdienst in verband met
de service aan onze klanten. Ik
werkte principieel niet op zondag
maar liet me wel inplannen met
als voorwaarde dat ik niet betaald
wilde worden. Dat leverde meer
respect op, dan wanneer ik simpelweg had gezegd dat ik tegen
werken op zondag was.”
Geest van het blad
“In de afgelopen tien jaar heb ik
heel wat bedrĳven voor het GZ
benaderd. Per mail legde ik contact, maar pas in een gesprek
benadrukte ik de affiniteit met
geloof of kerk als bindende factor
tussen lezers en adverteerders. Ik
heb een bestand opgebouwd van
ruim vierhonderd ondernemingen
en organisaties. Verder bezocht
ik christelĳke ondernemersver-

enigingen en de jaarlĳkse kerkenbeurzen in Utrecht en Drachten.
Daar stelde ik veel vragen over
bedrĳfsactiviteiten. Eindvraag was
altĳd of ze meer omzet konden
gebruiken. Zo ja, dan raadde ik ze
natuurlĳk aan in het GZ te adverteren. Naast werving kwam ik ook
in actie als facturen niet betaald
werden of bĳ misverstanden. Twĳfelde ik aan de betrouwbaarheid
van een bepaalde ondernemer, dan
benaderde ik die niet meer. Niet
elk bedrĳf is een geschikte adverteerder. Hĳ moet wel passen in de
geest van het blad. Een casino past
niet.”

gemeenten en lid van een projectkoor.” Vervelen zal hĳ zich allerminst. Zo is hĳ ook nog voorzitter
van het plaatselĳk 4 mei Comité
en is hĳ tweemaal per week actief
op de tennisbaan.
Tips
Jans relatie met het inmiddels
meer dan honderd jaar oude GZ is
van zeer oude datum. Zĳn ouders
lazen de ‘kerkbode’ en Jan en zĳn
vrouw ook al vanaf hun trouwen.
Heeft Jan tips? Hoe kunnen lezers
nog meer worden aangesproken? “Zelf vind ik het leuk om te
lezen over predikanten die in een
nieuwe gemeente beginnen. Ook
de serie over kostersechtparen
(door Ellen ter Avest, red.) vond
ik erg leuk. En misschien moet
het GZ zich meer van makkelĳke
taal bedienen. Verder geloof ik dat
GZ-Post, die vanaf het uitbreken
van de coronacrisis om en om verstuurd wordt naast de papieren
krant, een goed digitaal alternatief
is. De taak van het GZ is en blĳft
het geloof dicht bĳ de mensen
brengen. En kerken kunnen hun
gemeente-activiteiten nog veel
beter bekendmaken via GZ. Ze
moeten midden in de maatschappĳ
staan en zich niet afzonderen.”

Dankbaar
In het begin reed ik overal naartoe, maar de laatste tĳd werkte ik
vooral vanuit huis. Ik kĳk terug op
goede contacten met de uitgeverĳ.
Als ik voor overleg op kantoor in
Wierden kwam, merkte ik dat er
een fijne onderlinge sfeer heerste
en dat ik met een christelĳk bedrĳf
had te maken. Als er al eens een
misverstand was, dan werd dat in
onderling overleg snel en correct
opgelost. Omdat ik niet zoveel
inspiratie meer had, heb ik besloten te stoppen. Maar ik zal ik nog
tips blĳven geven voor redactionele onderwerpen en blĳf actief in
de distributie van specials in Dren- Passie Pinksterkrant
Deze Passie Pinkthe en Noordwest
sterkrant is volOverĳssel. Ik ben
IK WERKTE PRINCIPIEEL NIET
gens Jan een goed
dankbaar dat ik
OP ZONDAG MAAR LIET ME WEL
voorbeeld van
een klein steentje
INPLANNEN MET ALS VOORWAARDE
aansluiting bĳ het
heb bĳgedragen
DAT IK NIET BETAALD WILDE WORDEN
dagelĳks leven. “Ik
aan het voortbeheb er zelf ook aan meegewerkt
staan van het GZ.”
en heb op school twee verkoopgesprekken verzorgd om de leerlinTaakdrager
gen te laten zien hoe je een adverJan is in de kerk actief als ‘taaktentie verkoopt. Heel leuk om te
drager’ (een nieuwe benaming
voor ‘ambtsdrager’). “Dat is zoiets doen, al zei een leerling tĳdens de
evaluatie dat ik moeilĳke woorden
als de vroegere wĳkouderling; ik
gebruikte….”
woon geen kerkenraadsvergaderingen bĳ, maar concentreer
Coronacrisis
me op het pastoraat. Ook ben
“Geloof en kerkgang zĳn de
ik lid van een werkgroep, die in
belangrĳkste dingen in mĳn leven.
Emmer-Compascuum zes maal
per jaar pioniersdiensten verzorgt, Juist ook tĳdens deze
ik zit in de stuurgroep van de Ring
Emmen, ben vaste preeklezer in
Emmer-Compascuum en andere
Lees verder op pagina 9

Zondag 31 mei
EO | NPO2 | 9.20
Kerkdienst
De komende weken zendt de EO
iedere zondagmorgen om 9.20 een
TV-kerkdienst uit op NPO2. Aanleiding van de speciale TV-kerkdiensten zĳn de maatregelen rond
het coronavirus.
Zondag 31 mei
KRO-NCRV | NPO1 | 20.25
Boer zoekt vrouw special
Ruim 15 jaar geleden was de eerste serie Boer zoekt vrouw. Yvon
Jaspers is erg benieuwd hoe het nu
met ze gaat. Hoe kĳken ze terug
op hun zoektocht? Is de liefde nog
altĳd in hun leven?
Maandag 1 juni
KRO-NCRV | NPO2 | 20.25
Voor wie steek jĳ een kaarsje
op?
Meer dan ooit is het belangrĳk om
naar elkaar om te kĳken. KRONCRV stelt daarom het platform
voorwiesteekjĳeenkaarsje.nl open
voor iedereen die hun dierbaren
moeten missen en om elkaar een
hart onder de riem te steken.
Woensdag 3 juni
KRO-NCRV | NPO3 | 21.55
Kleine mensen, grote dromen
Kieran is 14 jaar en 1 meter 42
lang. Hĳ zou echter veel korter zĳn
als hĳ niet acht jaar lang operaties
had ondergaan om langere benen
te krĳgen. Zĳn moeder Beth wil
graag dat haar zoon zich ook aan
zĳn armen laat opereren, maar
Kieran twĳfelt.
Donderdag 4 juni
NTR | NPO2 | 22.55
Na de Bevrĳding
Deze eerste aflevering is getiteld:
‘Thuiskomst’. Vreugde en verdriet
kleuren de verhalen van deze mensen, allen met een andere oorlogsgeschiedenis. Zo maken we kennis
met een gevangene uit Auschwitz,
een tewerkgestelde in Duitsland,
een evacué uit Arnhem en een
onderduikster.
Vrĳdag 5 juni
KRO-NCRV | NPO2 | 22.20
Detectives: Manhunt
Collin Sutton en zĳn team maken
zich op voor de arrestatie van
Levi Bellfield. Als ze hem al weten
te arresteren, mag Bellfield volgens de wet maar maximaal 72
uur worden vastgehouden. Dan
staan Sutton en zĳn team voor de
moeilĳke taak om een onwillige
moordverdachte tot een bekentenis te bewegen.

Postzegels en kaarten
leveren geld op
Boekhandel De Akker in Vriezenveen zamelt niet alleen voedsel in
voor de plaatselĳke voedselbank
Manna. Ook wordt er tĳdelĳk
gespaard voor de zending en
Kerk in Actie. Wie postzegels en
prentbriefkaarten wil schenken,
kan dat doen bĳ De Akker, waar
een speciale bak klaarstaat. De
inzameling hiervan, die normaal
gesproken via de kerken verloopt,
levert jaarlĳks flink wat geld op
voor de zending en Kerk in Actie.
Meer info: www.akkerboek.nl en www.kerkinactie.nl

e
tot
uwen

ybouw.nl
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Meuleman Engineering ontwikkeld en bouwt sinds begin jaren
negentig (vol automatische) ponssystemen. Het hart van deze
systemen wordt gevormd door een of meerdere krachtcilinders.
Zowel de krachtcilinder als de omliggende systemen worden

Uw machine op maat

continue doorontwikkeld om voorop te blijven lopen in een industrie
Gaten of uitsparingen in uw buizen of profielen aanbrengen?
welke
in sneltreinvaart
veranderd.
engineering
afdeling
maakt
Wij maken
een ponsmachine
op De
maat
en bijpassend
gereedhierbij
gebruik
vansimpele
de nieuwste
CAD pakketten,
pakketten
schap.
Van een
ponsmachine
tot een CAM
volautomatische
productielijn.
en bewerkingsmachines. Technologieën als draadvonken, CNC
frezen, harden en proces automatisering zijn enkele van de
expertises binnen ons bedrijf.
Meuleman Engineering
Meuleman
EngineeringBV
BV
Vosseboerweg
Vossenboerweg 77
7683 SH Den Ham (Ov)
7683 SH Den Ham (Ov)

0546 – 67 34 45
www.meuleman-engineering.nl
Tel: +31 (546) – 67 34 45
info@meuleman-engineering.nl
info@meuleman-engineering.nl

Industrieweg 9a
7641 AT Wierden
(+31) (0)546 727070
www.conceptmobile.nl

HET HUIS
 Industriële automatisering
 Schakel- en besturingspanelen
 Hard- en software engineering
 Service en onderhoud
 Turn-key projecten

Rudolf Dieselstraat 3
7442 DR Nijverdal
T 0548 654 023
I info@tebrutech.nl
www.tebrutech.nl

DE ARCHITECT
We gaan in gesprek,
bespreken wensen,
ideeën en bouwkundige
mogelijkheden. Want
de plek waar u leeft,
moet kloppen. Nijhoff
Architecten doet er alles
aan om van een huis uw
thuis te maken.

NIJHOFF
Burgemeester J.C. van den Bergplein 36, Wierden
T: 0546-575747, I: www.nijhoffarchitecten.nl
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Wij lezen vandaag
Zaterdag 23 mei
Exodus 21:28-22:3
Zondag 24 mei
Exodus 22:4-16
Maandag 25 mei
Exodus 22:17-30

Je hoeft
niet
bang
te zijn

Dinsdag 26 mei
Exodus 23:1-17
Woensdag 27 mei
Exodus 23:18-33
Donderdag 28 mei
Exodus 24:1-18
Vrĳdag 29 mei
Ruth 1:1-22
Zaterdag 30 mei
Ruth 2:1-23
Zondag 31 mei
Eerste Pinksterdag
Ruth 3:1-18
Maandag 1 juni
Tweede Pinksterdag
Ruth 4:1-22

Jeannette Donken uit Wierden had corona, maar gelukkig kan ze het navertellen.

DOOR: BERTINE TEN
BRINKE, WIERDEN

Dinsdag 2 juni
Psalm 104:1-18
ze kunnen zeggen. Maar ik ben
ook wel zo dat ik denk: ‘Dit is
de gegeven situatie, je kun daar
over miepen, maar je moet er
toch mee dealen’. Ik heb geen
trauma opgelopen.

“Nou inderdaad
ja. Ik had al dagen
griep, hoesten, koorts… Ik ben
daar altĳd een beetje bang voor,
Maar het was ook een worstevanwege mĳn astma. De huisling. Ik dacht echt: ‘Dit ga ik
arts verwees mĳ door naar het
niet overleven’. Mensen overlĳ corona-spreekuur. Ik had inderden eraan, dus
daad griep. De
waarom ik niet?
volgende dag was
ALS WE GOD KENNEN,
Toch ervoer ik
het over, maar
KUNNEN WE OOK EEN
rust. Ik voelde
zaterdags kreeg
ZWARE WEG MET HEM GAAN, HIJ IS
God dichtbĳ. Ik
ik weer koorts
ERBIJ. DAT GEEFT
durf best eeren zondags werd
TROOST EN RUST. JE VOELT
lĳk te zeggen
ik benauwd. Ik
DAT HIJ JOUW HAND IN
dat ik jaren heb
moest naar het
ZIJN HAND LEGT.
geworsteld of ik
ziekenhuis en
wel een kind van God was. Een
ging in een quarantainekamer
meteen aan de zuurstof. Ik werd paar jaar geleden was ik in een
getest, wat geen pretje was. Om klooster en daar heeft God heel
zes uur kwam de uitslag: corona. krachtig tot mĳ gezegd: ‘Je bent
Mĳn kind’. En dat kwam in het
ziekenhuis terug. ‘Je hoeft niet
Op de corona-afdeling heb ik
bang te zĳn’, die gedachte had ik
mĳn man gebeld, ik moest huisteeds bĳ me. En ik wist: als dit
len. Misschien ging ik hier sterven en zou ik geen afscheid kun- de weg naar God toe is, dan is
het goed.
nen nemen. Dat raakt me nu
Ik durfde te gaan en los te laten.
nog, nu ik erover praat. Je hebt
Hoe moeilĳk het ook zou zĳn
je man en kinderen niet meer
om mĳn gezin achter te laten en
gezien en hebt niets meer tegen

alle mensen van wie je houdt.
Natuurlĳk maak je je zorgen
over hoe zĳ verder moeten.
Maar ik vertrouwde erop dat
als God mĳ zou roepen, Hĳ ook
voor hen zorgt.

Het leven kan ons zo opslokken
dat we daardoor God ook minder dichtbĳ ervaren. Stille tĳd
is daarom zo belangrĳk. Sterker
dan ooit leer ik in deze periode
dankend te leven en mĳn zegeningen te tellen, want die zĳn er.

Vier dagen lag ik aan het zuurMaar blĳ dat ik corona heb
stof, ik was zóóó moe. Ik kreeg
gehad? Nee, ik gun het niemalariapillen, vreselĳk… mismand. Nu nog worstel ik met de
selĳk, overgeven, hoofdpĳn. Vĳf
nasleep, een gebrek aan energie.
dagen moest ik die slikken, ik
heb het drie dagen volgehouden. Normaal loop ik van ‘s-ochtends
vroeg tot ‘s-avonds laat te draToen zei ik: ‘Dit gaat echt niet
meer’. Ik lag daar maar, met mĳn ven, ik vind m’n werk leuk, doe
graag dingen in onze kerkelĳke
ogen dicht, in mĳn eigen hollegemeente, maar
tje. Het enige wat
dat kan nu alleik deed, was luisNEE, IK GUN HET NIEMAND. NU NOG
maal niet. Je
teren naar liedeWORSTEL IK MET DE NASLEEP. JE GEEST
geest wil wel,
ren via mĳn teleWIL WEL, MAAR JE LICHAAM ROEPT JE
maar je lichaam
foon. God was
CONSTANT TERUG. ZOVEEL MENSEN
roept je constant
ook daarin dicht
ZIJN GESTORVEN. DAT RAAKT MIJ.
terug. Zoveel
bĳ me. Af en toe
mensen zĳn gestorven. Dat
belde ik naar huis, meer kon
raakt mĳ. Als ik mocht kiezen,
ik niet aan. Pas als je opknapt,
krĳg je behoefte aan contact. Zo had ik het liever niet gehad.
heerlĳk dat je dan kunt beeldbel- Toch is mĳn geloof erdoor verdiept. Als we God kennen, kunlen, mensen zien en spreken.
nen we ook een zware weg met
Hem gaan, Hĳ is erbĳ. Dat geeft
Tĳdens deze ziekte heb ik God
troost en rust. Je voelt dat Hĳ
zo krachtig naast me ervaren:
jouw hand in Zĳn hand legt.
dat is zo rĳk!

vervolg van pagina 7

coronacrisis. Ik denk dat God de
mensen aan het denken zet en dat
ze zich ervan bewust worden dat
de wereld niet maakbaar is. Je ziet
enorm veel creativiteit die mensen
bĳ elkaar brengt. Laatst hoorde ik
dat een vrouw die noodgedwongen thuis zit, gebeld werd door
een organist met de vraag welk
lied hĳ voor haar zou kunnen spelen. Fantastisch.”
Hoe gaat hĳ er zelf mee om? “Aan
het begin van elke nieuwe dag
neem ik een moment van stilte,
dank ik God en spreek ik uit dat ik
de dag accepteer zoals die zich aan
mĳ voordoet.”
Opvolger
Nog niet bekend is wie Jans opvolger wordt. In het GZ en op de site
staat een advertentie met de vacature. Ook lezers die belangstelling
hebben voor de functie, kunnen
zich melden.

Woensdag 3 juni
Psalm 104:19-35
Donderdag 4 juni
Matteüs 8:2-13
Vrĳdag 5 juni
Matteüs 8:14-22
Zaterdag 6 juni
Matteüs 8:23-34

Even doordenken
Onze cultuur heeft zich in zoveel
bochten gewrongen dat zelfs het
kiezen tussen twee kwaden een
moreel dilemma genoemd wordt.
Rikkert Zuiderveld

Predikanten leren
podcasts maken
Een podcast is een audio-uitzending die je kunt beluisteren op
een zelfgekozen moment. Podcasts zĳn enorm in opkomst en,
zeker in Coronatĳd, een relevant
nieuw middel voor kerken. In de
online training ‘Podcasting voor
predikanten’ helpt podcastmaker
Allard Amelink predikanten om
hun eigen podcasts te maken.
Wie luistert er geen podcasts tĳdens een andere activiteit, zoals
sporten, het huishouden of reizen? De kracht van podcasts is
dat de luisteraar op een ontspannen manier kennis tot zich kan
nemen, waarbĳ diepgang geen
probleem is, maar juist de aantrekkelĳkheid vergroot.

Dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 mei, 14.00 16.00 uur, € 395, info en aanmelden:
www.pepredikanten.nl
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Blankenham
Protestantse Gemeente
Blankenham
Kerkbuurt 9
8373 EG Blankenham
Scriba: mevr. C.A. Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG Blankenham
0527-202584
ariaderuiter@gmail.com
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
www.facebook.com/
pknkuinreblankenh

Kerkdienst: zondagen 24 en 31 mei
worden er geen diensten gehouden.
Pastorale hulp, mocht u die nodig
hebben, geeft u dat dan door aan een
van de ouderlingen.
Zieken, eenzamen en allen die pĳn
en verdriet hebben wensen we
Gods troost en nabĳheid toe. In het
bĳzonder denken we aan mw. A.W. de
Vries die 8 mei een nare val maakte
en ernstige verwondingen heeft
opgelopen. Ze ligt in het ziekenhuis.
We wensen haar veel sterkte en hopen
en bidden dat het binnenkort een
beetje beter met haar zal gaan.
Bloemen met hartelĳke felicitaties
werden gebracht bĳ dhr. J. Wierstra,
die 15 mei zĳn verjaardag vierde.
De Bĳbel als album van heilige
verhalen (2)
De Bĳbel valt uiteen in twee grote
delen: het Oude en het Nieuwe
Testament. Ze zĳn oorspronkelĳk
geschreven in de grondtalen
Hebreeuws, Aramees en Grieks.
Aangenomen wordt dat in de tĳd
van Jezus de meeste joden niet alleen
Hebreeuws, maar ook Aramees
konden spreken. De Arameeërs waren
namelĳk verwant aan de Israëlieten.
Hun taal en schrift groeiden dermate
uit dat vrĳwel iedereen in het oude
Nabĳe Oosten zich erin kon uiten. Het
Aramees is dezelfde taal die door de
Syrisch-orthodoxe gemeenschap in
ons land en daarbuiten levend wordt
gehouden. Het Aramees raakte op
zĳn beurt overvleugeld door het
Grieks. Vandaar dat de grondtekst
van het Nieuwe Testament Grieks
is. Het Oude en Nieuwe Testament
bevatten bĳ elkaar een bibliotheek van
66 boeken. Aan de selectie van die
boeken is een touwtrekkerĳ van een
paar eeuwen vooraf gegaan. Pas toen
elke oosterse kerk ermee akkoord kon
gaan, werd de “canon” vastgelegd. Dat
was in het jaar 367. Verhalen, waarop
een van de belanghebbenden een
veto legde, raakte automatisch op het
tweede plan. Dat lot trof onder meer
heilige geschriften als het evangelie van
Thomas, de openbaring van Petrus en
het Evangelie van Maria. De in 1946 bĳ
Qumran aan de Dode Zee gevonden
rollen alsmede de in 1954 Bĳ Nag
Hamadi (Egypte) gevonden geschriften
zorgden regelmatig voor nieuwe
impulsen in de uitleg van de oude
joodse en christelĳke geschriften. De
Bĳbel als verzameld boekwerk bestaat
niet eens zo lang. De goedgelovige,
die meent dat Jezus met de Bĳbel
onder de arm door de tempel liep,
heeft het mis. Ook de stichter van het
christendom stond aan schriftelĳke
stukken niet meer ter beschikking
dan wat op grote en kleine heilige
rollen in de tempel en synagogen werd
bewaard. Vaak hing het af van het
seizoen en de gelegenheid af wanneer
de heilige verhalen verteld werden
en de bĳbehorende rollen uit de kast
kwamen. (Jan Ter Haar)
Pinksteren (zondag 31 mei)
Bĳ Pinksteren kunnen we ons niet veel
beelden voorstellen. We weten alleen
uit de Bĳbel hoe mensen zich voelden
op die dag. Er werden rare dingen
gezien, alsof er vlammen brandden
op de hoofden van de volgelingen

van Jezus Christus. Er werden allerlei
talen door elkaar gesproken. Wat
er precies gebeurde is moeilĳk in
woorden en begrĳpelĳke beelden vast
te leggen. Als gevolg hiervan blĳkt
Pinksteren voor veel mensen een feest
te zĳn waarvan ze geen idee hebben
waar het over gaat. Het is dus voor
velen een lang weekend in het late
voorjaar. Christenen gedenken met
Pinksteren dat Jezus na zĳn opstanding
en hemelvaart zĳn leerlingen heeft
beademd en vervuld van Gods goede
Geest, zodat zĳ met enthousiasme
en zonder reserve de goede tĳding
– het Evangelie – van Gods liefde
voor mensen konden verkondigen.
Op dit feest ontvingen de leerlingen
de opdracht tot de wereldwĳde
verspreiding van de boodschap van
het Evangelie over de bevrĳdende
daden van God. Deze daden van God
waren in Christus’ leven en sterven, in
zĳn opstanding uit de dood zichtbaar
geworden. Vanaf Pinksteren is dit
bericht nu door Gods Geest voor
iedereen te verstaan. De apostel
Petrus verwoordt deze opdracht in
een preek, zoals die in Handelingen
2 aan ons is overgeleverd. Daarom
is Pinksteren van oudsher ook een
zendingsfeest. Die opdracht staat in
het Mattheüsevangelie: “Gaat heen,
maakt alle volken tot mĳn discipelen en
doopt hen in de naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest. Pinksteren
is het moment waarop de Geest
des Heren over de hele aarde wordt
uitgestort. De groepen volgelingen
van Jezus van Nazareth, die zich gaan
bundelen als gemeente van Christus,
komen in beweging. Ze blĳven niet
langer in de veilige beslotenheid van de
binnenkamer, maar worden toegerust
en bemoedigd om uit te dragen wat
hen zelf geraakt heeft en richting geeft
aan hun leven. Het pinksterfeest wordt
wel het geboortefeest of de verjaardag
van de kerk genoemd. Op dit feest
van de Geest wordt vaak gedoopt of
openbare belĳdenis van het geloof
gedaan. Symbolen van de Geest zĳn de
ongrĳpbare wind en de vurige tongen.
Beide gelden als tekenen van de Geest
die rondwaait en van het enthousiasme
van de leerlingen. De liturgische kleur
is rood. Verwĳzend naar het vuur van
de Geest, als een teken van bezieling.
Ook naar het bloed van de martelaren
die voor het geloof stierven. Rood
staat ook voor feestelĳk en fel.
Vroeger werden pinksterbloemen en
pioenrozen uitgestrooid in de kerk
door een luik in het dak, waardoor
tegelĳk een duif vanuit de kerkruimte
naar buiten vloog. Een duif kwam er
ook aan te pas bĳ de onthulling van het
beeld de “verwoeste stad” van Zadkine
in het Rotterdam van na de oorlog.
Toen Zadkine het doek wegtrok, vloog
er een verschrikte duif onder vandaan.
Die had in de holte, in het grote gat in
de borst van die de handen ten hemel
heffende gestalte, een nest gebouwd.
Uitgerekend op de plek waar het
verwoeste hart zich bevond. Mensen
schrokken van die wegfladderende
duif. Zadkine zelf reageerde ad rem: dit
was precies wat hĳ bedoeld had. Dit
was een prachtig symbool voor zĳn
wens dat op de plek waar alleen maar
verwoesting, dood en verderf bestond,
nieuw leven zich zou manifesteren.
“De duif”, zei hĳ, “was niet voor niets
het symbool van de Geest!” Uit:
Christelĳke feesten en hun betekenis
Citaat: “Neem nu Geest, liefdevolle
Trooster van wie bedroefd zĳn, met macht
uw intrek diep in mĳn hart. Woon in de
donkere hoeken van dat verwaarloosde
huis en verblĳd hen met uw stralende
licht” (Augustinus, 354-430)
Namens de kerkenraad van de
Protestantse gemeente Blankenham,
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba
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Zondag 24 mei is er om 10.00uur
online-kerkdiensn via kerkdienstgemist.
nl vanuit de Grote kerk te Blokzĳl.
Voorganger is onze eigen predikant ds
Jelle Vonk.
Ook de online dienst met Pinksteren
zal zĳn vanuit de Grote kerk met
als voorganger eveneens ds Jelle
Vonk. Weliswaar zal er dan nog geen
bevestiging van nieuwe ambtsdragers
zĳn. Dit wordt voorlopig uitgesteld tot
een nader te bepalen datum.
Het wordt alles zo het lĳkt iets minder
moeilĳk, maar we doen nog even
zo door met het online uitzenden.
Gelukkig zĳn de moderne middelen
er en kunnen daar gebruik van maken.
Heel veel goeds toegewenst en ‘s
Heren zegen!
Overdenking
Vele handen…. .
4 Mei, de Dam is leeg. Een select
gezelschap is aanwezig om kransen te
leggen, een woord tot ons te spreken,
de muzikale omlĳsting te verzorgen en
de herdenking van de donkere jaren
‘40 - 45 in de huiskamers te brengen.
In de rest van het land klinkt the Last
Post vanuit de voordeur, vanaf het
balkon of midden op straat. Het heeft
mĳ geraakt. Die leegte, die stilte zegt
alles wat je behoort te doen om de
horror te herdenken van de Tweede
Wereldoorlog. Er zĳn geen woorden
voor. 5 Mei, ook nu “lege” straten,
geen uitbundige festiviteiten. Geen
grote popconcerten. Jammer, want ik
mag graag naar het Bevrĳdingsfestival
in Zwolle gaan. Zĳ het de laatste jaren
ook met enige aarzeling: is dit nou
alles, om met bier en harde muziek
te vieren wat vrĳheid is? Gezellig is
het wel, daar bĳ het Provinciehuis.
Jong en oud, ontspannen sfeer, soms
loop je oude bekenden tegen het lĳf.
6 Mei, persconferentie. Met vreugde,
verbazing en verongelĳktheid horen
we dat de regering de deur op een
kier zet en dat we stap voor stap
proberen terug te keren naar het
nieuwe normaal. Of beter: een eerste
stap in het post-coronatĳdperk. De
reacties zĳn niet van de lucht. Iemand
noemt het pokeren. Misschien is dat
wel een goed woord. Immers, we
hebben toch geen enkele ervaring met
een terugkeer uit een pandemie? De
ervaring zal leren of we er goed aan
doen de maatregelen te versoepelen.
Vraag is of de kerkdiensten ook op
korte termĳn weer herstart moeten
worden (max. 100 bezoekers per 1
juli)? Ik ben eigenlĳk heel benieuwd
naar jullie reactie. Laat het ons weten!
Misschien is het verstandiger eerst de
kat eens uit de boom te kĳken. Hoe
staat ons land er over een week of 4
voor. Haastige spoed is niet altĳd goed.
Wel hoor ik dat men niet alleen blĳ
is met de diensten, maar ook met de
kwaliteit. Dat is heel fijn om te weten.
Ook als kerk stappen we in het postcoronatĳdperk. We hebben gemerkt
dat er in de achterliggende tĳd veel
betrokkenheid is geweest en veel werk
is verzet om de verbondenheid vorm
te geven. Geweldig! Wat zou het mooi
zĳn als we dat kunnen vasthouden.
Met Pinksteren nemen we altĳd
afscheid van ambtsdragers die hun tĳd
en aandacht hebben gegeven aan de
gemeente. De vrĳkomende ambten
worden overgenomen door anderen.
Dit jaar hebben een aantal mensen te
kennen gegeven nog een periode van
4 jaar door te willen gaan. Anderen
verbinden zich voor 2 jaar. Daar zĳn
we blĳ mee. Maar nog niet alle plaatsen
zĳn weer ingevuld. Vandaar dat ik een
beroep op jullie doe: overweeg eens
om ja te zeggen als er een beroep op
jou wordt gedaan! Ook een kerkelĳke

gemeente moet bestuurd worden. En
als we allemaal een steentje bĳdragen,
dan klopt het gezegde: vele handen
maken het werk licht.
Ds Jelle Vonk.
Pastoraat
Onze gedachten en gebeden gaan uit
naar onze gemeenteleden die thuis
zĳn gekomen na ziekenhuisopname,
onder behandeling zĳn van specialisten,
te kampen hebben met effecten van
operaties en/of behandelingen. Wĳ
denken daarbĳ ook aan partners en
gezinnen.
De rouwenden en alleenstaanden
wensen wĳ Gods zegen.
Onze felicitaties gaan uit naar hen die
jarig zĳn, een jubileum of andere blĳde
gebeurtenissen te vieren hebben en dit
vanwege de beperkende maatregelen
niet met hun dierbaren kunnen vieren
en delen.
Wĳ wensen allen die getroffen zĳn
door het coronavirus veel sterkte toe
en bidden om een voorspoedig herstel.
Daarbĳ denken wĳ ook aan partners
en familieleden die hun dierbaren
niet mogen bezoeken in verpleeg- en
verzorgingshuizen.
Ook gedenken we de getroffen
ondernemers in onze regio. Kappers,
fysiotherapeuten, horeca, de
toeristensector en de vele anderen, die
ik hier niet bĳ name noem. Wat hopen
wĳ met jullie op betere tĳden!
En laten we vooral niet vergeten:
alle werknemers in de ziekenhuizen,
verzorgings- en verpleeghuizen,
instellingen voor verstandelĳk
beperkten, psychiatrische instellingen
etc. etc. Hoewel het applaus verstomt,
willen wĳ hen danken en gedenken in
onze gebeden.
Voor jullie allen: Houd vol, heb lief en
houd moed!
Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder
zĳn
als je het gaat wagen met Gods woord
alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.
Lied 923 : 2
Vanuit de kerkenraad
Afgelopen woensdag was er een
digitale babbel met enkele leden van
de Kerkenraad via Microsoft Teams.
Een softwareplatform waarmee je kunt
beeldbellen, vergaderen chatten. Een
uitdaging voor ons allemaal en met
de gedachte dat als het langer gaat
duren we ook op deze manier elkaar
kunnen vinden. De persconferentie
was net achter de rug en voor de
Kerkenraadsleden met thuiswonende
kinderen was er wel een zucht van
verlichting. Gelukkig er mag weer wat.
De fysieke ontmoeting missen we
allemaal.
Tĳdens de persconferentie van
afgelopen woensdag is er een
versoepeling van de maatregelen
aangekondigd. Als het virus onder
controle blĳft, mag er per 1 juli een
kerkdienst plaatsvinden met maximaal
100 personen met inachtneming van
algemene maatregelen. De Kerkenraad
gaat hierover nadenken. Wat betekent
dit voor ons? Hoe dan? Durven we
het aan? De online diensten gaan nu
technisch gezien goed. We weten het
nog niet maar houden je op de hoogte.
Karin Rozendal (scriba)
Bezoekdienstkalender,
Op 24 mei zĳn jarig mw V. SmedesWinters, 84jr, prins Willem
Alexanderstraat 7 Blokzĳl en mw A de
Jonge-Huisman, 78 jaar, prins Willem
Alexanderstraat 6 Blokzĳl. U, allen
van harte gefeliciteerd en een fijne
dag gewenst. De bezoekdienst, Marie
Dĳkman-van de Sluis
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 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!
Sociaal Werk de Kop
Beste inwoners van Blokzĳl. In deze
lastige periode zĳn er veel vragen en
zĳn er mensen die alleen thuis zitten,
omdat elkaar bezoeken beperkt kan
of helemaal niet mogelĳk is. Iedereen
(jong en oud) heeft te maken met de
maatregelen die genomen zĳn door
de regering op advies van RIVM.
Alle contacten komen op een laag
pitje te staan en alle activiteiten en
evenementen worden of zĳn afgezegd.
Mocht u de komende tĳd een vraag
hebben of gewoon een praatje willen
maken, dan kunt u bellen met de
Buurtwerker(s) van Sociaal Werk De
Kop.
Verder is het belangrĳk dat we elkaar
helpen in de wĳken en buurten van
de stad Blokzĳl. Bel elkaar wat vaker,
zwaai naar elkaar, let op elkaar.
Sociaal Werk De Kop werkt samen
met andere organisaties, inwoners,
om deze periode zo goed mogelĳk
door te komen met elkaar! Wilt u
zelf een initiatief opstarten maar weet
u niet goed hoe te beginnen? Dan
horen wĳ dit graag en bieden hierin
ondersteuning.
Algemeen nummer: 0521-745080
Jessica Hardt 06-30294224
j.hardt@sociaalwerkdekop.nl
We wensen u voor de komende tijd
veel sterkte toe, blijf gezond en pas
goed op elkaar.
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

berichten Het Zondagsblad
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)
Kopĳ eerstvolgende nummer voor
het nummer dat vrĳdags uitkomt: kopĳ
tot uiterlĳk zaterdagmiddag 12.00 uur
naar Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

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

In verband met de door van rĳkswege
verstrekte informatie betreffende het
coronavirus zal er zal er in de maanden
april en mei geen eredienst worden
gehouden. Zodra de zondagse diensten
weer hervat gaan worden, zullen we u
hiervan tĳdig in kennis stellen.
Meditatie 10 mei 2020
10 mei was het moederdag. Een dag
om je moeder, oma, schoonmoeder
of wie er ook maar als een moeder
voor je zorgt, in het zonnetje te
zetten. De aandacht en liefde, die
ze geeft wordt gewaardeerd. Nu
we in deze Corona-tĳd meer dan
anders samen thuis zĳn, ervaren we
de rol van moeder nog dichterbĳ.
Er worden kinderen geboren, maar
kraamvisite ziet de baby op afstand. In
gezinnen met schoolgaande kinderen
is moeder opeens ‘juf’. Voor tieners
is een moeder vooral iemand, die zich
overal mee bemoeit. En als je ouder
bent is het vervelend, dat je je moeder
niet kunt bezoeken, als zĳ in een
verzorgingshuis zit. Dit laatste ervaar
ik nu zelf. Daarom een meditatie over
moeders in de bĳbel. Aanstaande
moeders, jonge moeders, moeders
van tienerkinderen en moeders van
volwassen kinderen. Hoe reageren
kinderen in verschillende leeftĳdsfasen
op hun moeder? Welke band heb jĳ en
heeft u met uw moeder (gehad)? Een
oermoeder in de bĳbel is Sarah. Het
heeft trouwens lang geduurd voordat
zĳ moeder werd. Ze geloofde er al niet
meer in. God had Abraham en haar
een zoon beloofd, maar als je al tegen
de negentig loopt en je vruchtbare
jaren liggen ver achter je, dan denk je
dat het moederschap niet voor je is
weggelegd. Ze lacht erom, als een man
van God toch zegt, dat ze een kind
zal krĳgen. Maar zou voor God iets te
wonderlĳk zĳn? Haar lach van ongeloof
verandert in een lach van blĳdschap
als Izaäk geboren wordt (Genesis
21). Aartsvader Jacob verwekt vele
kinderen bĳ zĳn vrouwen. Lea is blĳ
met de zonen en de dochter die zĳ
krĳgt. De namen van haar kinderen
geven het gevoel weer, dat zĳ bĳ de
geboorte heeft. Ze voelt zich gezien
en erkent door God (Genesis 29). De
profeet Hosea trouwt om symbolische
redenen met de overspelige Gomer.
De namen van hun kinderen geven
de relatie aan tussen God en het
volk Israël. God belooft, dat Hĳ zich
weer over zĳn volk zal ontfermen
en dat de afstand die er ontstaan is
opgeheven wordt (Hosea 2). Ook in
het Nieuwe Testament kunnen we
lezen, hoe bezorgd een moeder kan
zĳn om haar zoon: “Kind, wat heb je
ons aangedaan?” (Lucas 2: 48) en hoe
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die Zoon zĳn bezorgde moeder gerust
kan stellen: “Het komt goed”. Het is
misschien vreemd om als moeder te
horen, dat jouw zorg niet meer nodig
is. Maar het is goed om te weten, dat
je kind nu op eigen benen kan staan.
(Johannes 2: 5). Maria heeft vanaf de
geboorte van haar zoon geweten, dat
haar zoon een bĳzondere betekenis
voor de wereld had. Perioden van
trots wisselden zich echter af met
tĳden van groot verdriet. Zĳ mocht
zich een moeder weten, om wie haar
zoon veel gaf. “Tegen zĳn moeder zei
Hĳ: “Dat is uw zoon”. (Johannes 19:
26). In de bĳbel komen vele mannen
en vaders aan het woord. Dat is
niet zo gek voor een patriarchale
samenleving. Maar tussendoor spelen
de vrouwen en moeders een cruciale
rol! Moederdag: even een moment om
dat te ontdekken.
Een gebed uit Iona:
Heer, Heilige Geest,
U bent de moederadelaar met haar
jongen
die hen onder uw veren behoedt.
Op de hoogste berg hebt U uw nest
gebouwd,
boven de vallei, boven de stormen van de
wereld,
waar geen jager komt.
Heer, Heilige Geest,
U bent de stralende wolk waarin wĳ
schuilen,
die ons laat weten dat de strĳd gestreden
is.
U brengt onze broeder Jezus tot ons,
om ons hoofd op zĳn schouder te leggen.

Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.
Ko is met geloof en hoop op weg
gegaan, hĳ mag in alle rust luisteren
naar die liefdevolle stem van God, die
zegt: “Ik ben, Ik zal er zĳn”. Wĳ bidden
Henny, de kinderen en kleinkinderen
toe, dat zĳ zich in die woorden
verbonden weten met Ko, elkaar en
met die liefdevolle stem van God.

Heer, Heilige Geest,
U bouwt een nieuw huis, waar mensen
van elkaar houden.
De hemel is met ons als U met ons bent.
U zingt uw lied in de harten van de
mensen.
Leid ons, heel ons.
Amen.

Voor u nog een gebed van Gertine Blom
Goede God
Wĳ danken U dat U keer op keer,
op de meest verrassende plaatsen, een
tafel bereidt.
En ons welkom heet op het feest van uw
aanwezigheid.
Soms zĳn we verraste gasten bĳ een groot
feest.
Soms ontmoeten wĳ U aan de keuken
tafel.
Als we onder onze vrienden zĳn en het
dagelĳks brood delen.
Soms als de kinderen genieten van een
picknick en lachen
en zingen in de zon.
Soms ook in een donker dal, tĳdens een
zware reis.
Want ook bĳ het prikkeldraad wordt het
brood gebroken.
Maar altĳd vinden wĳ voeding.
Altĳd genoeg voor iedereen die komt.
En we letten erop dat niemand wordt
overgeslagen of geweigerd.
Want we worden gezegend in het delen.
Dat is het feest van het evangelie.
Dank voor zulk goed eten.
Dat ons kracht geeft om Uw werk te
doen in de wereld.
En dank, dat U ons welkom heet,
als onze reis zal eindigen, amen

Na de mei-vakantie kunnen kinderen
gedeeltelĳk naar school. Kunnen
kappers weer aan het werk, start het
gewone leven geleidelĳk aan weer op.
Toch wordt nog geboden afstand te
houden en zoveel mogelĳk thuis te zĳn.
Wĳ willen er als kerkgemeenschap
voor elkaar zĳn. Door te bellen, met
een bloemengroet of een kaartje.
Ervaar even de stilte van de kerkruimte
(maandagmiddag van 13.30-14.30
of woensdagavond van 19.00-20.00
uur). Even contact? Bel of mail: ds.
Astrid van Waard (tel.: 06-83696929,
astridvanwaard@hotmail.com), of
Marjan ter Beek (marjanhop1@gmail.
com, 038-7370109).
In memoriam Koop Prinsen
Op 6 mei overleed Koop Prinsen, thuis
op de plek waar hĳ verknocht aan was
en omringd door zĳn geliefden. Ko
werd 82 jaar (hĳ zag op 7 januari 1938
het levenslicht in Giethoorn). Al op
jonge leeftĳd, na het overlĳden van zĳn
vader, nam hĳ samen met één van zĳn
broers de zaak van zĳn vader over en
velen, ook buiten Giethoorn, kennen
hem van de pomp aan het water.
Samen met Henny heeft hĳ een druk
en arbeidzaam leven gehad en net op
het moment dat het besluit gevallen
was om de zaak nu echt te verkopen,
werd hĳ ziek. In de kerkdienst op
11 mei in de protestantse kerk van
Giethoorn werd er afscheid van hem
en zĳn leven genomen. De woorden
van 1 Korinthe 13 werden gelezen:
“geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.”
Uit de herinneringen, die werden
opgehaald kwam naar voren dat liefde
een belangrĳke drĳfveer was in het
leven van Ko, liefde voor zĳn dierbaren,
maar ook voor zĳn werk en dat plekje
in ‘zĳn’ Giethoorn. Geloof, hoop en
liefde, die woorden klinken ook door
in het refrein van een lied dat Ko
dierbaar was ‘Lichtstad met uw paarlen
poorten’:
Daar zal ik mĳn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zĳn liefdesstem.

Beste gemeenteleden,
Ik heb hier een 100-tal tuinplantjes
staan, gekweekt voor een doel dat
helaas niet kan doorgaan en nu dacht
ik: de kerk moet inkomsten missen,
dus ik kan ze daarvoor gebruiken.
Ze staan bĳ mĳ op het erf en u
kunt ze ophalen. Eén jarigen voor
1 collectebon, meer jarigen voor 2
collectebonnen, uiteraard is gewoon
geld ook goed. De namen staan
erbĳ en een bus voor de bonnen/
geld. U moet wel zelf een doosje of
zakje meenemen want die heb ik
niet in voorraad. Ik ben de hele dag
thuis en zal het noodgedwongen
op een afstandje moeten bekĳken,
maar vragen beantwoorden op 1½
m afstand kan ook nog wel, denk ik.
De een jarigen zĳn vnl. kattesnorren,
cosmea, een jarige.hibiscus en eenjarige
lupine en nog wat ongeregeld.
Tomatenplanten heb ik ook nog. Vaste
planten zĳn phloxen, grootmoeders
oorbel, een althea soort, wat rozen
en ook nog wat ongeregeld. Ik ben
benieuwd of u interesse hebt. Adres:
Marian Cuppen, Beulakerweg 84, tel.
361478.

Voor u allen een goede
Hemelvaartsdag en fijne Pinksterdagen
toegewenst van Minie Kruider

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

Kerkdiensten
I.v.m. het coronavirus heeft de
kerkenraad nog besloten te
wachten op zondag kerkdiensten
te gaan houden, helaas voor velen.

Gemeenteleden zullen we zo spoedig
mogelĳk op de hoogte brengen
wanneer we weer samen naar de
kerk kunnen. We volgen de nieuwe
maatregelen van de overheid om de
verspreiding van het virus zo veel
mogelĳk te voorkomen.
Hulp. 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.
Denk niet: “laat maar.” Nee gewoon
doen! We zĳn er om elkaar te helpen!
Voor kinderen van de basisschool was
er een speurtocht uitgezet. “75 jaar
vrĳheid” Dit was een groot succes,
enkele uitspraken van kinderen over de
vraag “Wat is vrĳheid”:
*Dat je alles mag doen wat je wilt doen
*Dan ben je vrĳ en kunt leuke dingen
doen
*Geen oorlog
*Dat je naar school kunt
*Dat je met vriendjes en vriendinnetjes
kan spelen
*Dat je veilig naar buiten kunt
*Dat je zeggen kan wat je wilt zeggen.
Het Coronavirus en de collecten
Dit lĳkt een vreemde combinatie, maar
is het eigenlĳk toch niet. Vanwege
het coronavirus is het tĳdelĳk niet
toegestaan om bĳeenkomsten
met grotere aantallen mensen te
organiseren en daar valt ook de
wekelĳkse eredienst in veel kerken
onder. Missen we het ook zo, dat
samenkomen als gemeente in Gods
huis? Snappen we een beetje het
heimwee van de dichter van de
bekende Psalm 84?
Zonder wekelĳkse financiële bĳdragen
in de collecten kunnen diakenen en
kerkrentmeesters minder goed hun
werk doen. Dus wat is er mis om
gemeenteleden te vragen, ook in deze
tĳden, dat er geen kerkgang mogelĳk
is kerk en diaconie financieel niet te
vergeten.
Denk bĳvoorbeeld aan de diaconale
collecte van Kerk in Actie of aan het
onderhoudsfonds van onze eigen kerk.
Wĳ als kerkrentmeesters en diakenen
vragen de kerk en diaconie financieel
niet te vergeten, doe dat dan in het
volle besef van deze onzekerheden,
onder vermelding van bv. “gift
diaconie, kerk in actie, kerkvoogdĳ,
onderhoudsfonds” of noem maar op.
Kerkbeheer banknummer - NL09
RABO 0361 2492 33
Diaconie en Zending banknummer NL41 RABO 0361 2519 55
Als kerkenraad willen wĳ u vragen
als er ziekte is of behoefte aan een
gesprek contact op te nemen met de
scriba of de ouderling. Wĳ zĳn graag
op de hoogte.
Met een vriendelĳke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.

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

Zondag 24 mei
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
De zevende paaszondag draagt de
naam Exaudi (Hoor mĳ, Heer, als ik
tot U roep). Een andere naam voor
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deze zondag tussen Hemelvaart en
Pinksteren luidt: Wezenzondag. De
eerste lezing volgens het oecumenisch
leesrooster is Ezechiël 39: 21-29. De
evangelielezing is Johannes 17:1-13, een
gebed van Jezus voor ons, zĳn kerk, en
voor de eenheid van de christenen: de
oecumene.
Zondag 31 mei: Pinksteren
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Ezechiël 11:17-20
Handelingen 2:1-11 Het is feest! Gods
Geest, zĳn levensadem verbindt
mensen, zet mensen in beweging
geeft goddelĳke kracht, hoop en
liefde. Naast Kerst en Pasen is
het Pinksterfeest het derde grote
christelĳke feest. In geuren en
kleuren wordt dit verteld, passie is
de kern. Wat zet je in vuur en vlam
om aan Gods koninkrĳk te bouwen,
een levenskeuze die tot vrĳheid
en verbondenheid wil uitnodigen.
Verantwoord omgaan met schepping,
oog voor toekomst en Gods steun.
Andere tĳden
Wĳ zĳn als mensen nu niet te benĳden.
Want voor ons gelden nu andere tĳden.
Vroeger contact, maar nu elkaar mĳden.
150 centimeter van elkaar gescheiden.
Niet bĳ elkaar, maar zich verspreiden.
Mondjesmaat vertoeven aan elkaars zĳde.
Met handen schudden of kussen elkaar
niet
meer verblĳden.
Niet meer wandelen in bos of heide.
Geen werk, onze aandacht aan andere
dingen wĳden.
Ook geen vakantie, maar dit terzĳde.
Maar nu met onze Heer ons voorbereiden
Op de toekomst, op betere tĳden.
Want we moeten voor God belĳden.
Dat we steeds opnieuw zullen afglĳden.
Daarom bidden, God, wil ons van deze
crisis
bevrĳden.
Siep Eisenga, 22 april 2020
Kerkdiensten
Omdat u de kerkdiensten momenteel
i.v.m. de corona-maatregelen niet
kunt bezoeken, zullen we de komende
periode de diensten via internet
uitzenden. De live-uitzendingen zĳn 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. Steenwĳkerwold
Op de website van de Protestantse
Kerk in Nederland is veel informatie
te vinden over concrete maatregelen,
en ook materiaal voor bemoediging
en ondersteuning. Zie: www.
protestantsekerk.nl.
Bloemen
Met een hartelĳke groet en een
bemoediging zĳn de bloemen uit de
dienst van zondag 3 mei gebracht bĳ
dhr. A. Trinks, Pastoor Muitemanstraat
en uit de dienst van zondag 10 mei
bĳ mevr. A. Bezembinder-Veeloo,
Boomsluiters.
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!

Lees verder op pagina 13
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WIJ ZOEKEN
NIEUWE COLLEGA’S
Kom met jouw talent en versterk ons team.
Samen bouwen we aan iets groots.

• Open sollicitaties

Wie DEELT....
..... heeft meer te
GEVEN.
We zijn een groep specialisten en ondernemers
tegelijk. En begrijpen dus wat je als ondernemer
doormaakt. Zij aan zij gaan we met jou je
ondernemersuitdagingen aan. Altijd gelijkwaardig en
altijd volledig betrokken. We leren je graag beter
kennen. Neem contact op.

• Head of Customer Success
• Data Scientist
• Senior Developer
• Stagiairs

WERKENBIJ12BUILD.COM
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Predikant V
D. Wolters
HB Vollenh
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Predikant V
ds. H.J.H. P
8326 AD Si
0527-23950
hervormdvo

Scriba: Dhr.
82, 8325 ZH
243860 scri
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Koster Gro
0527-24195
Beheerder H
"Tilvoorde"
Remĳnse, T
0527-24153
hervormdvo

PAST HET?
Is het te klein voor een pallet? Te groot voor een doos?

Koster Kap
Dalen, tel. 0
hervormdvo

Dan kunnen wij het vervoeren!

Wij zijn dol op vreemde formaten. Wees welkom
voor XL pakket vervoer, 24 uurs leveringen en
internationaal sneltransport.

Bouwen met vertrouwen. Vakwerk.

info@logique.nl

|

0548 - 76 36 78

|

Nijverdal

06 - 20 05 77 13
info@bouwbedrijfdasselaar.nl
www.bouwbedrijfdasselaar.nl
Hexelseweg 115, Hoge Hexel
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Voorganger: d
Collectes: Pin
instandhoudin
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7 juni om 10.0
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zondag 24 mei 2020

Eenzaamheid
In nieuwsberichten in de media wordt
ook duidelĳk dat met name ouderen
zich nu eenzaam voelen. Het bezoek
blĳft weg. Dat betekent dat juist ook
mensen uit onze eigen gemeenschap nu
menselĳk contact moeten missen. De
maatregelen rondom het Coronavirus
raken ons dus in de ziel en het wezen
van wie we willen zĳn als gemeenschap.
U kunt altĳd contact opnemen met mĳ
of één van de ouderlingen of de andere
kerkenraadsleden voor een gesprek.
Ook doen we de oproep aan elkaar
om het initiatief te nemen om te bellen
en te informeren hoe het gaat. Voor
veel mensen is een dagelĳks praatje via
de telefoon al fijn.
Tenslotte,
Het zĳn nog steeds onwerkelĳke tĳden
die we met elkaar meemaken. In de
kerk zĳn we van Pasen op weg naar
Pinksteren. Ook het Pinksterfeest
zullen we nog niet met z’n allen in
de kerk kunnen vieren. We hopen
natuurlĳk dat we op een veilige manier
dit wel kunnen over niet al te lange
tĳd. De gezondheid van een ieder staat
natuurlĳk voorop en daar gaan we geen
risico’s mee nemen. Onze gemeente
telt namelĳk heel veel ouderen, waar
we zuinig op zĳn.
Maar het mooie van Pinksteren is
dat God de wereld onbegrensd zĳn
heilige Geest schenkt. De heilige
Geest die zich door niets en niemand
laat weerhouden, maar dwars door
kerkmuren heen en de beperkingen
van deze tĳd, mensen nabĳ wil zĳn met
troost, liefde en kracht. Laat dat ons
moed, hoop en uitzicht geven!
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

Diensten
31 mei om 10:00 uur gezamenlĳke
dienst vanaf de website of via de
Kerkomroep
Voorganger: ds. D. Wolters
Collectes: Pinksterzendingscollecte,
instandhouding van de eredienst,
algemene doeleinden
7 juni om 10.00 uur gezamenlĳke
dienst vanaf de website of via de
Kerkomroep. Voorganger: ds H.J.H.
Pap.
Agenda
27 mei 2020 om 10:00 uur, Bĳbelkring
60+, Til

Vollenhove

S TA D

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

Er zĳn geen extra gemeenteberichten
aangeleverd.

Vollenhove

AMBT

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

In memoriam Grietje ten Napel
Op vrĳdag 24 april 2020 is Grietje ten
Napel (Oppen Swolle 3 Vollenhove)
overleden in de leeftĳd van 90 jaar.
De laatste weken zĳn voor Grietje
zeker niet gemakkelĳk geweest. Griet
was gevallen, ze moet enorm veel pĳn
hebben geleden, maar wie haar kent
weet dat ze erop stond om zo snel
mogelĳk weer naar haar eigen huis te
gaan.
Op 30 juni 1929 is Grietje geboren
in de boerderĳ aan Oppen Swolle in
Vollenhove. Ze was het vierde kind.
Vrouwkje- haar oudste zus, daarna
haar broer Egbert Meine, in 1928 is
er ook een Grietje geboren maar die
is heel jong overleden, onze Grietje
is naar haar zus vernoemd. Toen
Grietje een meisje van elf was brak
de oorlog uit. Ze vertelde vaak - heel
gedetailleerd, - met de nodige humor
over die tĳd. Al vroeg ging ze werken
in en rondom de boerderĳ. Griet was
een goede boerin, met hart voor de
beesten. In 1955 overleed vader ten
Napel. Samen met broer Ep deed
Grietje al het boerenwerk. Als je op
bezoek kwam dan was ze altĳd heel
geïnteresseerd en belangstellend. Ze
was intelligent en goed op de hoogte
van de ontwikkelingen op het gebied
van politiek of techniek. Ze volgde
het nieuws en vormde haar eigen
afgewogen mening.
Opvallend was de lichtheid van toon,
de bemoedigende opgewektheid die ze
uitstraalde. Grietje straalde ondanks
haar jaren iets uit van jeugd; ze had
iets bewaard van de levenslust van een
kind. Een kind dat plezier heeft in het
leven, en dat plezier ook wist te delen
met anderen, ze kon je blĳ maken. Die
lichtheid in het leven, was dat alleen
karakter zoals wĳ zeggen of had het te
maken met haar geloof? Jezus zegt ons
ergens: ‘Zie naar de vogels, zie naar de
bloemen- mens wat ben je nu minder
dan zo’n plant of zo’n musje.’ Grietje
keek naar de planten en vogels en wist
van haar hemelse Vader.
De dienst van Woord en gebed is
gehouden op donderdag 30 april in de
Mariakerk te Vollenhove.
We wensen familie, buren, vrienden,
de nichten en neven Lammy en Jan
en Rob en Gerry en allen die haar zo
zullen missen Gods troost toe.
Correspondentieadres: Golfpark 52,
8241 AB Lelystad.
Overleden Elisabeth Regina Ket
Op 5 mei 2020 is overleden Elisabeth
Regina, ‘Bep’, Ket (Marjolein 332,
Nieuw Clarenberg, Vollenhove) in
de leeftĳd van 96 jaar. De dankdienst
voor haar leven werd gehouden op
vrĳdag 8 mei in de Protestantse kerk te
Giethoorn.

Correspondentieadres: Y. B. DatemaBoonstra, Voorpoort 19, 8325 CL
Vollenhove. In een volgende GZ
hopen we een in memoriam te kunnen
plaatsen.
Ten slotte,
Ontvangt allen een vriendelĳke groet
vanuit de pastorie aan de Leeuwte,
ds, H,J,H, Papvoorde.

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

Pinksteren
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
“Kerkdiensten”:
De voorlopig geplande TV diensten
i.v.m. corona:
24-5 09.30 uur – voorganger: ds. W.J.
Menkveld
31-5 09.30 uur – voorganger: ds. W.J.
Menkveld - 1e Pinksterdag
De diensten vindt u op http://www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/
kerk-tv/
De dienst kan ook beluisterd
worden via de website op de “oude”
manier: online kerkdienstluisteren
(Wanneperveen). Binnenkort of
misschien deze week al zal er iets
gaan veranderen in de uitzending van
de TV diensten. Maar dat is nu (12/5)
nog niet helemaal duidelĳk. Houdt
u dus de Leef Mee en Nieuwsbrief
in de gaten. Wilt u de Leef Mee of
Nieuwsbrief elke week in de mailbox
stuur dan even een berichtje naar
nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com
of leefmeebs@gmail.com.
Aan u als gemeente wordt gevraagd
om onderwerpen of personen aan te
dragen voor voorbede. Dit kunt u
rechtstreeks mailen naar ds. Menkveld
(jmenkveld@solcon.nl) of doorgeven
aan uw wĳkouderling. Contactgegevens
vindt u op de website van de kerk.
Laten we blĳven omzien naar elkaar
en de helpende hand toesteken waar
nodig. Vergeet u ook de collectes niet?
De bankrekeningnummers van kerk
en diaconie vindt u op de website of
op de Leef Mee en Nieuwsbrief. De
kerkenraad.
Pinkster Gospel Festival
Op 2e Pinksterdag kan er geluisterd
worden naar het Boost Pinkster
Gospel Festival via you tube om
10.00 uur. In dit GZ staat hierover
ongetwĳfeld meer informatie.
Een kaartje i.p.v. bloemen:
Naar de volgende personen ging
de afgelopen tĳd een kaartje ter
bemoediging en als groet van de
gemeente:
Dhr. H.J. Baas, Belterweg
Dhr. J.de Goede, Havezatherweg
Mw. L. Nĳenhuis-Hagewoud, Veneweg,
i.v.m. haar verjaardag op 9-5
Fam. J.Lubbinge, Weth.Vosstraat
Fam. A. Wink, Veneweg
Fam. J. Heite, Lozedĳk
Mw. J.Bakker, Veneweg
Mw. H. Winters-Bakker, Veneweg
Dhr. G.J.Klomp, Veneweg

Doelcollecte van de diaconie in
de maand mei voor de Voedselbank
Steenwĳkerland.
In het weekend van zaterdag 9 en
zondag 10 mei wilde de diaconie
levensmiddelen en andere spullen
die nodig zĳn voor het dagelĳks
levensonderhoud inzamelen. In de
huidige situatie rondom het Corona
virus is dit nu niet mogelĳk, daarom
vragen wĳ uw extra gulle gift voor
hen. Giften voor de collectes kunnen
overgemaakt worden naar NL 27
RABO 0367 1544 63, wilt u specifiek
een gift doen voor de voedselbank?
Zet dat er dan even bĳ. Namens de
diaconie van harte bĳ u aanbevolen.
Jarigen 80+ juni
De volgende maand hopen
onderstaande gemeenteleden hun
verjaardag te vieren.
2/6 – mw. H. Lok-Stam, 83 jaar.
2/6 – dhr. L. de Goede, 85 jaar.
5/6 – mw. T. Hendriks-Huisjes, 87 jaar.
15/6 – dhr. G.F. Ruiter, 86 jaar.
23/6 – mw. S. Halfmouw-Stam, 85 jaar.
25/6 – dhr. S. Lok, 86 jaar.
30/6 – dhr. J. Beute, 88 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd
en Gods zegen toegewenst.
Vanuit de gemeente
Hendrik Jan Baas ondergaat
onderzoeken. Hoewel hĳ zich goed
voelt zĳn er zorgen en kreeg hĳ slecht
nieuws.
Alie van Holten-Mĳnheer moet
nog of heeft inmiddels een operatie
ondergaan.
Beiden willen we met hun familie van
harte in uw voorbede aanbevelen. We
leven in deze periode allemaal met zorg
om gezondheid en dan komt dit er nog
bĳ. Gelukkig hebben we een Vader
in de Hemel die niet moe wordt van
gebeden. Om Zĳn nabĳheid en kracht
mogen we vrĳmoedig vragen.
Vanuit de Pastorie
Van een gemeentelid kreeg ik
informatie doorgestuurd over het
mogelĳk grote gevaar dat er achter
corona schuilgaat en dat ook door
de Bĳbel is voorzegd. Wie even op
internet gaat zoeken vindt een enorme
hoeveelheid informatie hierover dit
onderwerp. Wat dit bericht extra
interessant maakte was dat er een
link werd gelegd tussen de dingen
die nu gebeuren en een visioen dat
David Wilkerson in 1973 kreeg, en
waarover hĳ tot twee keer toe een
boek uitbracht. Nu ken ik David
Wilkerson (oa boek/film; Het kruis
in de asfaltjungle) als een integer
predikant en Bĳbeluitlegger. Niet
iemand die zomaar met geruchten of
vage berichten op de loop gaat. Ik heb
zĳn boek over zĳn Visioen er weer
eens bĳ gepakt. Het tweede boek is
uitgegeven in 2004 en beschrĳft het
visioen uit 1973. Een terugblik dus
van 30 jaar in het boek en daarbĳ de
16 jaar erna die wĳ nu ook kunnen
overzien. Duidelĳk is de vooruitziende
blik te herkennen. Veel van wat DW
voorspelde is uitgekomen en zo
normaal geworden als men zich toen
nog niet kon voorstellen. Andere
voorspellingen zĳn niet uitgekomen,
die komen wellicht nog, maar er
zĳn ook ‘kleinere’ voorspellingen of
gevolgtrekkingen waarvan we nu
kunnen zeggen dat het toch anders is
gegaan dan DW dacht. Wat doen we
dan met zo’n Visioen? Wat doen we
met zulke geluiden die ook vandaag
klinken? We kunnen het afwĳzen
omdat niet alles blĳkt te kloppen.
We kunnen het aan de kant schuiven
omdat er altĳd mensen zĳn die zulke
dingen roepen en het eind van de tĳd is
er nog steeds niet. We kunnen er ook
helemaal van onder de indruk raken
zodat het in ons lĳf kruipt en we er van
wakker liggen. Wat is Bĳbelse wĳsheid
hierin? Ik denk dat we zowel met
overschatten als met onderschatten
moet oppassen. De Bĳbel roept ons
herhaaldelĳk op om wakker te zĳn.
Blĳkbaar is er een reëel gevaar om niet
wakker te zĳn. Tegelĳk zitten we met
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de moeilĳkheid dat het al zo lang duurt,
zo vaak is gezegd en steeds anders
dan gedacht. De Bĳbel beschrĳft de
gebeurtenissen die vooraf gaan aan
de wederkomst van onze Here Jezus
als weeën. Typerend voor weeën
is dat ze je kunnen overvallen door
hun plotselinge hevigheid en daarna
ook weer afnemen en verdwĳnen.
Typerend is ook dat ze blĳven
terugkomen tot de geboorte achter de
rug is. In deze week waarin verruiming
van de maatregelen is afgekondigd zien
we dat typerende patroon. Corona
heeft ons overvallen door haar
plotselinge hevigheid maar neemt nu
weer af. Mensen herademen. En, we
mogen ook dankbaar zĳn dat het aantal
besmettingen en slachtoffers drastisch
is afgenomen al is er nog steeds veel
leed voor de mensen die het overkomt
en meemaken. We mogen bidden dat
corona verdwĳnt, dat God ons helpt,
dat we straks weer gewoon met elkaar
mogen omgaan. Maar laten we niet
vergeten dat patroon van de weeën
te herkennen. Laten we niet vergeten
de waarschuwing ter harte te nemen.
Lees gerust dat boekje van David
Wilkerson; Het Visioen en verder.
Zodat we wakker zĳn en voorbereid
als Jezus komt. Want Hĳ zal zeker
komen!
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

Het lĳkt de goede kant op te gaan. Er
komt meer vrĳheid en zoals het nu lĳkt
mag de kerk weer open vanaf 1 juli.
We gaan bekĳken hoe we de 1,5 meter
samenleving ook in onze kerk kunnen
vormgeven. We zĳn dankbaar dat het
voor onze gemeente tot nu toe zo
goed is verlopen. Hopelĳk verlangt u
net zoals ik weer naar het vertrouwde
samenkomen in onze kerk.
Giften. Voor de kerk zĳn twee giften
van €10,- 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 en huwelĳksjubilea.
Op 20 mei viert mw. W. Kuper, Ds.
Schipperstraat 9, haar, 91ste verjaardag.
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: Bid dat de Here God
de gebeden van geheime gelovigen
in Noord Korea en christenen
wereldwĳd verhoort. Bid dat er iets
verandert in de geestelĳke atmosfeer
in Noord-Korea.
Kopĳ Regenboog. De kopĳ voor de
Regenboog moet voor 8 juni binnen
zĳn bĳ de redactie.
Kopĳ GZ. De kopĳ voor het volgende
zondagsblad kunt u inleveren tot
uiterlĳk woensdag 27 mei 12.00 uur
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Hoe verder na crisis?
‘We moeten voorlopig leven met
de coronamaatregelen,’ stelt Jan
Hommes, predikant van de classis
Groningen - Drenthe namens het
beraad van classispredikanten. Er
is behoefte aan duidelĳke richtlĳnen voor de kerk in de anderhalve
meter samenleving. Wat zĳn de
gevolgen voor de eredienst of het
jeugdwerk? In het schrĳven wordt
de creativiteit van kerken, die tóch
erediensten houden, geroemd. Kerkenraden kunnen nadenken over
de situatie na de coronacrisis, maar
online kerkdiensten zullen voorlopig blĳven. Inmiddels heeft het kabinet bekendgemaakt dat vanaf
1 juli kerkdiensten tot honderd
personen zĳn toegestaan.
De brief is gericht aan alle predikanten, kerkelĳk werkers, kerkenraden en classes van de PKN

Geke verrast en
wordt verrast
Geke’s Tiental bestaat veertig jaar.
Het grote concert in de Bethelkerk
van Urk zit er dit jaar helaas niet
in, wat best zuur is na een jaar lang
voorbereiden. Het bestuur van de
Stichting Zangschool Geke’s Tiental
had een verrassing voor Geke van
der Sloot. Ze werd gefeliciteerd via
een livestream vanuit het nieuwe
gebouw van het Leger des Heils
op Urk en ontving uit handen van
Etienna Evenboer, stichtingsvoorzitter, bloemen. Rick Mulder van
de Christelĳke Zangersbond had
ook een mooie verrassing voor
Geke: een beeldje van een dirigent.
Musici krĳgen dit beeldje uitgereikt
als ze veertig jaar in het vak zitten.
Van der Sloot verraste op haar
beurt ook twee mensen: fotograaf
Luuk Schudde en geluidsman Gerrit de Boer. De mannen ontvingen
een zilveren munt. Geke van der
Sloot: “Ik heb altĳd een goed team
van mensen om me heen gehad.
Zĳ hielpen mĳ de eerste Urker
muziekschool in stand te houden.
Al deze mensen wil ik daarvoor
bedanken, in het bĳzonder Luuk
en Gerrit die al veertig jaar lang
meegaan naar alle concerten in
het land.”

De zangschool van Geke’s Tiental is gehuisvest in het
gebouw van het Leger des Heils op Urk, Klifweg 16
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school mogen. Alles rondom overgaan
en examen-doen zal anders dan anders
zĳn. Succes voor jullie!

bĳ de scriba of via kerk.willemsoord@
hetnet.nl.
Namens de kerkenraad een hartelĳke
groet, Henry Bos ouderling-scriba
Van de predikant
Naar mĳ bekend is gaat het goed
met onze door corona getroffen
dorpsgenoten. Anders ligt dat voor
dhr. Ab Strĳker, die weer thuis is
nadat hĳ bĳ een onderzoek te horen
had gekregen dat behandelingen
en ingrepen geen zin meer zouden
hebben. We wensen hem Gods zegen
en veel sterkte. Dat wensen we allen
die dat in het bĳzonder nodig hebben.

Naar het zich laat aanzien zullen we,
als we het advies van de landelĳke
kerk volgen, na 1 juli weer echte
diensten kunnen houden. Ook als
we massaal met vernieuwd élan op
5 juli weer bĳeenkomen, biedt onze
kerk voldoende ruimte om daarbĳ
de richtlĳnen in acht te nemen. Tot
dan zal ik, zo is mĳn streven, zo vaak
mogelĳk een meditatie houden op de
Facebookpagina van onze gemeente.
De teksten van de meditatieblogs zĳn
te lezen op de website van onze kerk.
Zeg het voort!

We denken in deze meimaand ook aan
de kinderen en jongeren die weer naar

Op weg naar het Pinksterfeest komt
Hemelvaart dichterbĳ. Jammer

genoeg is deze dag een stiefkind
onder de christelĳke feesten. Dat
heeft ongetwĳfeld te maken met het
moeilĳk voorstelbare van wat we dan
vieren: de verhoging van Christus tot
aan de goede, regerende rechterhand
van de Allerhoogste. De machten in
deze wereld staan onder Hem, die
schĳnbaar aan hen bezweken was,
maar deze met zĳn zichzelf offerende
liefde juist heeft overwonnen. Het
geloof in die overwinning mag
zichtbaar worden in mensen die
samen zĳn lichaam vormen in deze
wereld, de door Hem bĳeengebrachte
gemeente. Professor van der Leeuw
vond het evangelie van Christus’
hemelvaart tot het allerschoonste
en heerlĳkste behoren van wat een
dienaar des Woords ter verkondiging

is opgedragen.
Zo is het!
Tot besluit naar mĳn besef een van de
mooiste liederen voor deze feestdag
(663), van de hand van Jan Willem
Schulte Nordholt:
Al heeft Hĳ ons verlaten,
Hĳ laat ons nooit alleen.
Wat wĳ in Hem bezaten
is altĳd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zĳn wĳ door Hem bemind.
Een hartelĳke groet aan u, aan jou,
ds. Gerrit van den Dool

FC Köln verkoopt tickets voor kerkdiensten
De voetbalclub FC Köln
helpt het rooms-katholieke
aartsbisdom Keulen met de
ticketverkoop voor kerkdiensten.

Kerkdiensten zĳn in het Duitse
aartsbisdom Keulen sinds afgelopen weekend weer mogelĳk,
op voorwaarde dat de regels
rond hygiëne en veiligheidsafstand worden gewaarborgd.
En met een maximaal aantal
deelnemers, afhankelĳk van de
grootte van het kerkgebouw.
Ondersteuning
Om te voorkomen dat er teveel
mensen naar de kerk komen,
maakt het aartsbisdom gebruik
van de online-ticketservice

van de plaatselĳke voetbalclub.
De club schoolde de kerkelĳk
medewerkers om het systeem
te kunnen gebruiken. De vicaris-generaal Markus Hofmann
van het bisdom zei op de eigen
radiozender dat men ‘FC Köln
zeer dankbaar is voor de snelle
en ongecompliceerde ondersteuning in deze bĳzondere tĳd’.
Hĳ noemt het ‘een mooi teken
van verbondenheid’.
Smartphone
Verschillende parochies hebben
afgelopen weekend al positieve
ervaringen opgedaan met de ticketservice, die ook via smartphones gebuikt kan worden.
Bron: ND

advertenties

vacature

boeken, cadeau artikelen,
Bijbels, cd’s en wenskaarten

Website: www.akkerboek.nl
Facebook: De Akker Vriezenveen

Tel. 0546 - 56 34 93
Westeinde 305, 7671 ES Vriezenveen

Het Gezamenlĳk Zondagsblad zoekt een

advertentie-adviseur voor Drenthe m/v &
advertentie-adviseur voor Overijssel/Flevoland m/v
Het Gezamenlĳk Zondagsblad heeft een sterke lezer/
blad-binding en is daarom een
interessant advertentiemedium
voor bedrĳven en organisaties
in Drenthe, Overĳssel of Flevoland. Onze huidige advertentieadviseur beëindigt zĳn activiteiten. Daarom zoeken wĳ twee
personen die zĳn taak willen
overnemen.

Als u het Gezamenlĳk Zondagsblad een warm hart toedraagt,
commercieel bent ingesteld en
dit vrĳwilligerswerk een interessante uitdaging vindt, neem
dan vrĳblĳvend contact op met
de uitgever, Johan ten Brinke.
Bel of mail voor meer info: johan@topic-cc.nl,
tel. 0546 – 577475.

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

verbouw
½ jaar

GRATIS

proberen!!

kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

nieuwbouw
onderhoud
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GZ ondersteunen?
Fĳn dat u de Passie Pinksterkrant
leest! U kunt deze gratis krant
steunen met een gift. Alle kleine
(en grote) beetjes helpen.

f een van de
ze feestdag
Willem

, aan jou,

“... ik begrijp U niet, maar ik vertrouw U wel”

uw

ud

“Vroeger dacht ik dat God een
niets aan. Maar op een gegeven
soort oude man was, die op de
moment ging ik nadenken: waarwolken lag en door een gaatje in
om doe ik de dingen die ik doe?
de wolken naar beneden keek.
Waarom kĳk ik zoveel films?
Als ik iets niet goed deed, schreef
Waarom kĳk ik überhaupt zoveel
televisie? Wat als ik dat niet meer hĳ dat op in een groot boek. Van
iedereen hield Hĳ vooral bĳ wat
zou doen? Ik kwam tot de conze fout deden. Tegenwoordig
clusie dat er dan helemaal niks
fout zou gaan, hooguit kon ik niet weet ik beter en geloof ik dat
God wel degelĳk
meer meepraten
ziet wat hier op
over bĳvoorbeeld
“ER GEBEURT SOMS IETS, ZO’N RUK
aarde gebeurt en
voetbalwedstrĳAAN HET TOUWTJE, EN DAT HELPT ME
dat hĳ daar vooral
den. Toen heb
OM TE DENKEN: WAAROM MAAK IK
verdriet van heeft,
ik besloten om
ME ZO DRUK?”
want zo heeft Hĳ
te stoppen met
het niet bedoeld. Hĳ wil dat wĳ
zoveel tv kĳken om meer tĳd te
een goed leven hebben en geen
hebben voor God. Hĳ heeft mĳ
last hebben van ziekte, zonde en
geholpen en daar ben ik heel blĳ
ruzies.”
mee. Hĳ houdt mĳ vast. Het is
niet zo dat ik niet meer zondig;
Touwtje
ook gelovigen zondigen. Het verschil is dat wĳ er spĳt van hebben. “Ik denk dat Hĳ ook staat te
wachten tot we bĳ Hem komen
Hĳ heeft verdriet van mĳn zonom te vragen of Hĳ ons wil verden. Daar wil ik iets aan doen en
daar wil Hĳ me bĳ helpen. Geluk- geven en dat Hĳ daar echt blĳ
wordt! God heeft altĳd van me
kig krĳgen wĳ vergeving als we
gehouden, Hĳ houdt nog steeds
onze zonden aan God belĳden!”
van me en zal dat ook altĳd blĳven doen. Soms lĳkt het alsof Hĳ
Oude man
aan een touwtje trekt en ons laat
Welk beeld heeft u van God?

Wat geloven docenten nou
eigenlijk? Lisa vroeg het aan
Bert Pluimers (54), haar
natuur- en scheikundeleraar
op de Passie. Meneer Pluimers woont in Enter, hij is
getrouwd en heeft 3 kinderen en 4 kleinkinderen.
Soms verzorgt hij de dagopening samen met de klas.
DOOR LISA BREGMAN,
RIJSSEN

Hoe staat u in uw
geloof? “Geloof
geeft mĳ steun; God ziet me en
helpt me, ondanks wie ik ben.
Het gaat in mĳn leven niet altĳd
zoals ik hoop of verwacht en
soms begrĳp ik er niets van, maar
ik vertrouw Hem wel. Dat zou
ik iedereen voor willen houden:
God, ik begrĳp U niet, maar ik
vertrouw U wel!”
Nadenken
“Ik kom uit een gelovig gezin,
mĳn ouders gingen naar de kerk
en ik ging mee, ook al vond ik er

nadenken over de dingen waar we
mee bezig zĳn. Er gebeurt soms
iets, zo’n ruk aan het touwtje,
en dat helpt me om te denken:
Waarom maak ik me zo druk? Ik
moet het aan de Heere voorleggen. Je mag alles aan Hem voorleggen en Hem danken voor Zĳn
hulp.”
Schĳnwerper
Is Pinksteren belangrĳk voor u?
“Voor mĳ betekent het dat de
Heilige Geest is gekomen en dat
vanaf dat moment de hele wereld
ervan mag horen. De Heilige
Geest wil in je hart wonen. Je
hebt als het ware een stukje van
God in je hart. Zoals een schĳnwerper in het donker een kerk
mooi in het licht zet, zo wĳst
de Heilige Geest naar Christus.
Zo van: bĳ Jezus is vergeving en
bĳ Hem is het eeuwige leven te
krĳgen. Pinksteren is voor mĳ de
Heilige Geest in mĳn hart, die
mĳ als het ware stuurt, die mĳ bĳ
God houdt.’
Lisa is leerling van de Passie te Wierden

kids

puzzelen

kleuren en zingen

1

3
2

4
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Scan deze code en doneer. Of
maak een gift over via reknr.
NL 62 ABNA 0437 8422 15
tnv Topic Creatieve Communicatie ovv Pinksterkrant.
Of ga naar www.gezamelĳkzondagsblad.nl/gift
Bedankt vast!

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.

Praten met God

opic-cc.nl,

w

15
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7
8

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.
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horizontaal

verticaal

2 met gevoel vragen
4 woorden die je zegt
tegen God
7 snel gebed
9 zeggen dat je dankbaar
bent
10 goede wens die gelukkig maakt
11 met respect

1 zang om God te eren
3 bankje om bĳ te knielen
5 wat je vroeg, dat kreeg
je
6 tegenovergestelde van
hoogmoedig
8 aanspreektitel voor
God

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
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.
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Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl
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Voor een piëteitsvolle uitvaart...
Kantoor:
Ballastweg 2
7741 ZL COEVORDEN
Tel.: (0524) 515 899
Fax: (0524) 515 227

Bij overlijden:

(dag en nacht bereikbaar)

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

0800 - 024 25 26

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

Al ruim 100 jaar advies en
woningstoffering op maat
- Gordijnen
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat
De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55

Elke 14 dagen
GZ op de
deurmat

| decorette-drok.nl

Elke 14 dagen
GZ-post
in de mail

Gratis

3 maanden op proef
voor € 8,95
ga naar:
www.gezamenlĳkzondagsblad.nl
/abonnement-nemen

- Vloerbedekking
- Zonwering
- Accessoires
- Kortom... alles!

Kies...
of neem beide!

ga naar:
www.gezamenlĳkzondagsblad.nl
/GZ-post
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Opwekking bestaat 50 jaar
Een van de meest bekende
pinksterfestivals is Opwekking. Veel christenen uit verschillende gemeenten komen
hier Pinksteren vieren, maar
dit jaar niet. Dus helemaal
geen Opwekking dit keer?

VAN DE WILLIGE ,
RIJSSEN, DOCENT
NEDERL ANDS

Het begon met een mail: Wil je
met een klas het jongerendeel
van de GZ Passie Pinksterkrant
maken? Ja! Dat leek me een leuke
uitdaging! Nou, een uitdaging was
het zeker!

CHANTAL VAN BRUSSEL , RIJSSEN

Alle leeftĳden
Opwekking biedt een weekend vol
plezier, samenzĳn en aanbidding.
Er zĳn kinderdiensten, tienerdiensten, jongerendiensten en diensten
voor volwassenen. Hierover spraken we met het redactieteam van
Opwekking, het magazine van de
stiching. “De belevingswereld van
de verschillende leeftĳdsgroepen
is anders. Iedere leeftĳdscategorie
heeft andere vragen en dat is voor
ons heel belangrĳk”, vertelt een

Uitdaging
DOOR ELLEN

DOOR MARJOLEIN BOUWHUIS EN

Stichting Opwekking organiseert
al 50 jaar een Pinksterconferentie.
In 1960 werd de stichting opgericht door de op 1 mei overleden
evangelist Ben Hoekendĳk en zĳn
vrouw Wiesje vanuit een woning
aan de Da Costastraat in Putten.
De conferentie werd voor het
eerst gehouden in 1970 op camping
de Harscamp. Het was niet meer
dan een groepje enthousiastelingen
dat Nederland bestormde met het
evangelie. Het werd zo’n succes dat
besloten werd dit elk jaar te doen.
De Harscamp werd te klein. De
conferentie verhuisde naar de Dikkenberg en later naar Vierhouten.
In de loop van de jaren groeide
deze gezinsconferentie uit tot een
ontmoetingsplaats voor duizenden
christenen.

Voorwoord

In 2019 werden 60.000 bezoekers geteld bij de sing-in op zondagmiddag.

doorgegeven. Door middel van vervan de redacteuren. “We bieden
allerlei programma’s aan, gericht op halen, toneel en mime, toffe liedjes
een bepaalde levensfase. Binnen die en spannende spellen, muziek en
programma’s komen weer verschil- dans vertellen we de kinderen over
Jezus. Op het Kinlende onderwerderplein hebben
pen aan bod. Er
“WE KUNNEN NIET SAMENKOMEN IN
ze niet alleen een
zĳn bĳvoorbeeld
DE POLDER, MAAR WEL MET ELKAAR
ontmoeting met
het hele weekend
DIGITAAL PINKSTEREN VIEREN.”
elkaar, maar ook
door boeiende
OPWEKKING IS EEN WEEKEND VOL
met de levende
seminars rondom
PLEZIER, SAMENZIJN EN AANBIDDING. JE
God.”
huwelĳk en gezin,
KUNT ER JEZELF ZIJN EN JEZUS PRIJZEN
Iedereen is welgeloofsopvoeding,
OP DE MANIER DIE JIJ FIJN VINDT.
kom bĳ Opweksamenleving en
king. Voor mensen met een
zending. Op het tienerterrein, de
verstandelĳke beperking of ontTeenzone, kunnen tieners van de
wikkelingsstoornis is er de Bĳzonbrugklas tot en met 17 jaar bĳeendere Mensen Tent, waar dagelĳks
komen om naar sprekers te luistetwee samenkomsten en creatieve
ren en God te aanbidden.”
workshops worden gehouden, en
natuurlĳk wordt er veel gezongen.
Bĳzondere mensen
“Verder is er altĳd een kinderterAlle volken
rein, het Kinderplein, voor kindeEén van de belangrĳkste doelen
ren van 3 tot en met 12 jaar. Ook
daar zĳn leuke programma’s waarin van Stichting Opwekking is zoveel
mogelĳk mensen, vooral niet-chrisop een feestelĳke en creatieve
tenen, in aanraking te brengen met
manier de liefde van God wordt

het geloof. “In Mattheüs 28:19-20
staat: ‘Ga dus op weg en maak alle
volken tot mĳn leerlingen’ Als meer
dan de helft van de Nederlanders
aangeeft niet meer te geloven, is er
nog veel werk te doen!
Opwekking anders
Dit jaar gaat het door de coronacrisis bĳ Opwekking toch anders.
“Er komt een digitale Pinksterconferentie” vertelt een medewerker.
“We kunnen niet samenkomen
in de polder, maar wel met elkaar
digitaal Pinksteren vieren. Op dit
moment zĳn we volop aan het
overleggen met andere organisaties hoe we dat als christenen in
Nederland samen kunnen doen.
Bĳzonder om te merken dat we als
‘eenheid in verscheidenheid’ mogen
optrekken! We houden iedereen
op de hoogte via onze website en
social media kanalen.”
www.samenkerksamensterk.nl

Na de kick-off op 6 november vorig
jaar (!) volgden de masterclasses op
12 november. De leerlingen waren
gelĳk enthousiast. In groepjes
oefenden ze met een ‘echte’ advertentieacquisiteur en ‘heuse’ ondernemers hoe je een advertentie
verkoopt. Ook kregen ze een workshop: ‘Hoe zorg je voor goed beeldmateriaal?’ En natuurlĳk moest er
een redactie komen. In december
woonden enkele redactieleden de
redactievergadering bĳ van het GZ.
En tĳdens de laatste week voor de
kerstvakantie gingen zĳ zelf aan
de slag! Eerst inventariseren, overleggen en plannen: wat moet er
gebeuren? Hoe doen we dat?
De leerlingen maakten interviews,
soms via videobellen, ze fotografeerden, schreven een overdenking,
probeerden advertenties binnen te
halen, kortom: iedereen was bezig!
Thomas en Chantal verzorgden een
illustratie voor de header (titel) en
werkten die samen met de ontwerper verder uit. Hun ontwerp ziet u
bovenaan deze pagina.
Prachtig om te zien hoeveel werk
onze leerlingen ervan maakten.
Wat een tĳd en energie hebben ze
in deze jongereneditie gestoken.
Natuurlĳk hoorde bĳ al dit harde
werken ook samen pauzeren met
drinken en wat lekkers. En terwĳl
de leerlingen daarvan genoten,
genoot ik van hen! Maar nu is
het uw beurt om te genieten. De
leerlingen van 3HL wensen u veel
leesplezier.

Pinksteren is voor mij...
...een mooie feestdag. Een herinnering van God dat hĳ in m’n hart
woont.

...het geschenk van zĳn Geest. Ik
geloof dat ik nooit alleen sta en op
God kan vertrouwen.

...feest en een mooie gedachte,
omdat ik merk dat God altĳd bĳ
me is en ik Hem kan vertrouwen.

...een dag die ik altĳd vergeet vanwege de andere feestdagen zoals
Pasen.

...een dag van blĳheid. We vieren
dat de Heilige Geest in ons kwam.
Dat vind ik echt bĳzonder.

Chantal van Brussel,
Rĳssen

Alina Koppelman,
Hoge Hexel

Marjolein Bouwhuis,
Rĳssen

Thomas Roks,
Vriezenveen

Joanne Geschiere,
Rĳssen
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Deze coronatijd vind ik...
...saai want ik zie geen vrienden
en vriendinnen en ik moet veel zelf
doen. Ik verveel me en iedereen zit
hier bĳ elkaar op de lip en dat is
heel irritant
Gideon Temme, Rĳssen

Gods geschenk voor ons allemaal
‘Aan het eind van de tijd, zegt
God, zal Ik Mijn Geest uitstorten op alle mensen. Jullie
zonen en dochters zullen profeteren. En aan jonge en oude
mensen zal Ik bijzondere
dromen geven.’ Handelingen 2:17 (uit: BasisBijbel)
DOOR LIDY PETERSEN EN RIANNE
HEUVER , WIERDEN

...een tĳd die me rust geeft in mĳn
hoofd en waarin ik mezelf beter leer
kennen.

De discipelen zĳn bĳ elkaar, als er
plotseling een geluid komt dat lĳkt
alsof er een windvlaag door het

huis waait en bĳ iedere discipel ver- God, zal Ik Mĳn Geest uitstorten
op alle mensen. Jullie zonen en
schĳnt een tong van vuur. Opeens
dochters zullen
worden ze alleprofeteren! En
maal gevuld door
HIJ ZAL JE DE GOEDE WOORDEN IN
aan jonge en oude
de Heilige Geest.
DE MOND LEGGEN OP HET MOMENT
mensen zal Ik bĳVanaf dat moment
DAT JE ZE NODIG HEBT EN HIJ ZAL JE
zondere dromen
kunnen ze zelfs
LEVEN VERANDEREN OP EEN GOEDE
geven.’
andere talen spreMANIER.
De Heilige Geest
ken tegen de mensen om hen heen! Zo kunnen ze de is niet alleen bedoeld voor de discipelen. Pinksteren is ook niet het
boodschap van God met heel veel
feest dat we vieren omdat de disanderen delen.
cipelen de Heilige Geest hebben
ontvangen, maar omdat ook wĳ
Ook voor ons
de Heilige Geest kunnen ontvanNiet alleen de discipelen hebben
sinds Pinksteren de Heilige Geest, gen! ’Op jonge en oude mensen,
zonen en dochters, en op elke
maar God stelt de Heilige Geest
man of vrouw die mĳ dient, zal Ik
ook beschikbaar voor ons, want
Mĳn Geest uitstorten.’ (HandelinHĳ zegt in Handelingen 2 vers
gen 2 vers 18)
17: ‘Aan het eind van de tĳd, zegt

Menke Langeler, Daarlerveen

God dienen
De Heilige Geest is een geschenk
van God, voor ons allemaal. Dat
vieren we met Pinksteren. En wat
moet je doen om de Geest te ontvangen? God dienen! “Op elke man
of vrouw die Mĳ dient zal Ik Mĳn
Heilige Geest uitstorten.”
Maar dat niet alleen. Als je gelooft
en als je vraagt of God jou de Heilige Geest wil geven, zal Hĳ dat
doen. En wat gebeurt er dan? Dan
zal de Heilige Geest jou leiden
en helpen om meer en meer te
gaan lĳken op Jezus. En ook zal Hĳ
wonderbaarlĳke dingen doen in en
door jouw leven. Hĳ zal je de juiste
woorden in de mond leggen op het
moment dat je ze nodig hebt en
Hĳ zal je leven veranderen op een
goede manier.
Hĳ helpt
Maar hoe weet je dan of de gedachten die je krĳgt nu van jezelf of van
de Heilige Geest zĳn? Nou, dat is
een kwestie van logisch nadenken,
want de Heilige Geest zal jou nooit
leiden om iets te doen waar God
het niet mee eens zal zĳn. Dus
als het goede gedachten zĳn en
je zeker weet dat ze niet van jou
zĳn, dan komen de gedachten van
God. De Geest zal je ook nooit
van God af laten dwalen, maar Hĳ
helpt je juist om dichterbĳ God te
gaan leven. En als je iets doet waar
de Heilige Geest je naartoe leidt,
dan zal Hĳ er ook voor zorgen dat
het lukt! Hĳ zal de deuren voor jou
opendoen!

...een rare tĳd. Ik vind het thuiswerken niet zo erg, want tussendoor kan
ik genoeg andere dingen doen. Wel
mis ik mĳn vrienden en vriendinnen.
Rozelien Dasselaar, Vriezenveen

Voor iedereen
Daarom vieren wĳ Pinksteren. De
Heilige Geest kwam voor iedereen!
“Op elke man of vrouw die Mij dient
zal Ik Mijn Heilige Geest uitstorten.”

...niet zo leuk, maar toch ook wel
ontstressend.
Noa Nĳland, Rĳssen

review

TimZingt (nu niet) in de ballenbak
Tim van Wijngaarden geeft
onder de naam TimZingt de
theaterbezoekers een hilarische avond cadeau, vol met
prachtige verhalen, leuke
liedjes en mooie gedachten
om mee naar huis te nemen!

...leerzaam. Klinkt raar, maar dat is
wel zo. Ik leer dankbaar te zĳn voor
school. Meestal merk je pas wat je
had als je het verliest.
Lidy Petersen, Wierden

DOOR EVA
RIBBERINK,
RIJSSEN

Voor de vĳfde keer organiseert
TimZingt een cabaretprogramma.
Dit jaar gebeurt dat wel op een erg
rare plek: een ballenbak van een
kinderparadĳs. Het thema is: ‘Verloren Vaders’.
Het nieuwe cabaretprogramma is
voor mannen, vrouwen, opa’s en
oma’s (iedereen), over altĳd kind zĳn
en volwassen worden. Over grote
verwachtingen hebben en deze
weer loslaten. Over stiekeme fantasieën en over de harde realiteit.

Crisis
Net als andere evenementen gaat
het voorlopig niet door. Tim:
“Het is benepen in deze coronatĳd. Ik zou normaal gesproken nu
op tournee zĳn met mĳn nieuwe
cabaretprogramma. De tour kan
niet doorgaan, maar het is gelukt
de voorstellingen naar het najaar
te verplaatsen. Dat betekent dat
ik ineens veel thuis ben. Dat is
een geluk bĳ een ongeluk, want
ik heb mĳn gezin ook thuis, dus
kan ik de huisvader spelen. Ik heb
daarnaast een baan als docent
en dat gaat gelukkig wel gewoon
door. Ik Skype met leerlingen en
geef op afstand les.”
Online
Als TimZingt is Tim online actief
als blogger/columnist voor EO-visie
en sinds een paar weken maakt hĳ
zĳn eigen troostvlog: ‘TimZingt de
crisis door’ met leuke cabaretfilmpjes voorzien van corona inleiding.
“Gewoon om even te lachen in
deze bizarre tĳden.”

J

Meneer S
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Als het in je
hoofd een
puinhoop is
Evaline keek 13 reasons why
op Netflix en vertelt wat ze
er van vindt. Haar conclusie: niet per se christelijk, wel
interessant.

Foto: Juliantien fotografie

Fan
van
Jezus

13 reasons why

DOOR EVALINE
KERKDIJK, ALMELO

Meneer Stulen kennen ze allemaal op de Passie in Wierden. Wekelijks
komt hij op visite. Dagelijks bidt hij voor de leerlingen en docenten.
En nee, eenzaam is hij zeker niet. Lees dit portret van een betrokken
en gelovige senior.

DOOR DANIQUE KROMHOF,
VRIEZENVEEN EN EMMA NIJZINK,
WIERDEN

Meneer Stulen komt langzaam,
met een stok, binnenlopen. Dan
gaat hĳ bĳ ons in de personeelskamer zitten. Elke woensdagmorgen
komt hĳ hier tĳdens het drinken
van een kopje koffie gezellig met
de docenten praten. Hĳ woont in
Almelo en is 85 jaar.
Timmerman
Stulens hobby’s zĳn voetballen, zingen en naar de kerk gaan. Vroeger
was hĳ timmerman, maar nu is hĳ
gestopt met timmeren. Dan begint
hĳ te lachen: “Mĳn vader was ook
timmerman en daarom ben ik ook
maar timmerman geworden.”
Meneer Stulen is een gelovige man
met veel levenservaring. “Ik ben
christelĳk opgevoed, maar nu zĳn
veel mensen uit mĳn familie minder christelĳk.”

oefenen, dat maakt mĳn hele dag
Sponsoren
goed.”
Op een keer stond er een adverMaar nu zĳn de kerken gesloten
tentie in de krant van een evangelische school. Wat er precies in die omdat het coronavirus heerst.
Toch blĳft hĳ Jezus volgen: “Elke
advertentie stond weet meneer
zondagmorgen is er op de radio
Stulen niet meer precies, maar
een dienst van de Bron in Almelo.
hĳ was blĳ dat er een christelĳke
school opgericht werd. Die school Er zĳn dan veel mooie Opwekkingsliederen te horen.”
zocht sponsoren. Zo kwam hĳ
ertoe om te gaan bidden voor de
Doop
school. Meneer Stulen sponsort
Bĳ de Bron in Almelo worden
de Passie veel, door veel te bidmensen gedoopt als ze volwassen
den. “De school heeft God nodig,
zĳn. Een tĳdje geleden is meneer
daarom bid ik elke dag voor de
Stulen ook gedoopt. Toen wĳ
docenten en de leerlingen. Ik heb
vroegen waarom,
de Passie gekobleef het even stil.
zen, omdat die
“DE SCHOOL HEEFT GOD NODIG,
“Ik heb er steeds
school veel met
DAAROM BID IK ELKE DAG VOOR DE
aan gedacht, maar
het geloof doet.
DOCENTEN EN DE LEERLINGEN.
ik heb ook veel
Ik sla nooit een
IK SLA NOOIT EEN DAG OVER.”
gebeden of God
dag over. Ik bid
ook elke dag voor de Evangelische mĳ wilde helpen om de keuze te
maken. In de brieven van Paulus
Omroep, omdat die organisatie
staat dat je ondergedompeld moet
ook ons gebed nodig heeft.”
worden in het bad van de wedergeboorte tot nieuw leven. Toen ik
Kerk
dat las wilde ik mĳ laten dopen.”
Meneer Stulen gaat elke zondagmorgen naar de Bron in Almelo,
een Baptistengemeente. “Het is de Geloof
Geloof is iets om blĳ over te zĳn.
vrolĳkste kerk van heel Almelo!”
“Geloof betekent veel voor mĳ, ik
De kerk begint om tien uur, maar
weet dat God altĳd bĳ mĳ is. Mĳn
hĳ zit er elke zondag om negen
beeld van God is dat Hĳ liefdevol
uur. “Dan is de band aan het

en goed voor mĳ is. Ik bad vaak of
ik een christelĳke vrouw mocht
vinden en met haar mocht trouwen. Later trouwde ik met een
christelĳke vrouw, die was grootgebracht in een weeshuis. Vĳf jaar
geleden is zĳ overleden. Toen bad
ik opnieuw voor een christelĳke
vrouw en nu heb ik weer een
christelĳke vriendin.”
Meneer Stulen slaat nooit een
kerkdienst over. Hĳ is niet tegen
andere kerken, maar: “Ze moeten
wel fan zĳn van Jezus. Want zonder Jezus kun je niet leven. Op de
lagere school leerde ik een versje,
psalm 32 vers 5: ‘Want wie God
verlaat heeft smart op smart te
vrezen’.”
Eenzaam
Meneer Stulen voelt zich niet eenzaam. “Eenzaamheid onder ouderen hoeft niet.” Zĳn tip voor eenzame ouderen is: “Blĳf Jezus altĳd
volgen, want in de Bĳbel staat
dat ook.” Dan denkt hĳ even na.
“Vroeger was Wilhelmina koningin. Zĳ heeft een boek geschreven:
Eenzaam maar niet alleen. Je bent
nooit alleen, want God is altĳd bĳ
je! Dat wil ik meegeven aan alle
eenzame mensen.”

the making of

“Wat een toppers in mijn klas!”
DOOR ELLEN VAN
DE WILLIGE ,
RIJSSEN, DOCENT

Er komt heel wat kĳken bĳ het
maken van een krant, merkten
mĳn leerlingen uit 3 havo. Nadat
zĳ hun werk in december ingeleverd hadden, gingen ze twee
maanden later nog een keer
een morgen aan de slag om hun
teksten bĳ te werken. Eind april
moest bĳna alles klaar zĳn. Zoals
bĳ het Zondagsblad gebruikelĳk
is, gingen alle teksten vervolgens
door de handen van de eindredactie. Voor sommige leerlingen
betekende dat dat ze nog een
keer aan het werk moesten voor
het beste resultaat! Inmiddels
werkte iedereen thuis door de

coronacrisis en konden zĳ het
niet meer ‘samen’ doen. Ook de
Pinksterkrant is dus vanuit huis
afgemaakt. Via de app had ik contact met mĳn leerlingen en soms
kreeg ik ’s avonds nog een appje:
‘Mevrouw, ik heb weer iets af.
Zal ik het mailen?’ Wat heb ik
een toppers in mĳn klas! Ik ben
zó trots op ze! Wat goed dat ze
zich zo in weten te zetten. Vlak
voor de meivakantie bedankte ik
hen in de groepsapp: ‘Ontzettend
bedankt en geniet van jullie welverdiende vakantie!’ En wat krĳg
je dan terug? ‘Aah, lief, u ook,
mevrouw!’ Geweldig toch?
Op de foto ziet u van links naar
rechts en van boven naar onder:
Noa Nĳland
Rozelien Dasselaar

Vera van Wingerden
Eva Ribberink
Joanne Geschiere
Thomas Roks
Danique Kromhof
Stefan Brandriet
Gideon Temme
Lidy Petersen
Rianne Heuver
Marjolein Bouwhuis
Niene Louter
Carola Stout
Evaline Kerkdĳk
Esri Companjen
Lisa Bregman
Alina Koppelman
Wesley Sepers
Mirthe Beumer
Emma Nĳzink
(Niet op deze foto Menke
Langeler, Chantal van Brussel
en Sem Botter)

Juf Ellen (inzet)
met haar klas

De serie 13 reasons why gaat
over een jongen die op een dag
thuiskomt en voor de deur een
pakketje ziet liggen met daarin 7
cassettes. Op de cassettes wordt
uitgelegd waarom Hannah Baker
zelfmoord pleegde. Zĳ blĳkt verkracht te zĳn. Later in de serie
wordt er een rechtszaak gevoerd
tegen haar school, want sommige
leerlingen en ouders vinden dat
de school niet genoeg bescherming biedt. Een paar weken daarna wordt de verkrachter dood
gevonden. Hĳ is vermoord. Door
wie? Dat zie je later in de serie.
Realistisch
Het is een interessante en realistische serie. Wel wordt er af
en toe in gescholden en is het
niet per se christelĳk. Na afloop
kun je je beter inleven in mensen
met zelfmoordgedachtes. Hoe
alles wat ze meemaken een grote
puinhoop wordt in hun hoofd.
Na dagen, misschien wel maanden te hebben gepiekerd, zien ze
zelfmoord als enige uitweg.
Uitweg
Ik denk persoonlĳk dat wanneer je iemand kent die zulke
gedachtes heeft, moet laten
weten dat diegene geliefd is, en
dat zelfmoord niet de enige uitweg is. De meeste mensen met
zelfmoordgedachtes voelen zich
vaak alleen en hebben het gevoel
dat ze er niet bĳ horen. Laat ze
weten dat ze er wel bĳ horen.
Laat Gods liefde voelen, want Hĳ
is de enige uitweg.
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SCHOENEN.NL
Haarstraat 54 Rijssen tel 0548-512652
www.steenbergen-schoenen.nl

www.accorisondernemersservice.nl
www.accorisondernemersservice.nl

ven.
Groeien en gelo!
Dat is genieten
u ook?
Vind jij dat no
ie.
ima bij de Pass
Dan pas jij pr

www.aannemersbedrijfjaspersfaijer.nl

Linda ,
klas 1 hk

Almelo 0546 - 78 55 46

Groei met ons mee

Jouw bestemming, onze passie

OPEN JEUGDWERK RIJSSEN (HGR)


Hervormde Gemeente Rijssen

Joh. Vermeerstraat 2, Rijssen
Zaterdagavond van
19:30 – 22:00
Op beide locaties staan jongerenwerkers
en vrijwilligers met “passie”, voor je klaar.
Een luisterend oor, maar ook als je alleen
wilt chillen, gamen of wat wilt drinken.
We zien je graag in ons jeugdwerk.
Groet,
Ruben Bolink & Arjan Slagman
Jongerenwerkers

Enterstraat 94, Rijssen
Iedere middag ma/vr
Open: 13:00 – 17:00
Vrijdagavond : 20:00 – 23:00
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Pinksteren is voor mij...
...dat God ons niet verlaat, dat de
Heilige Geest mĳ helpt om een persoonlĳke relatie met Hem aan te
gaan.
Danique Kromhof,
Vriezenveen

...een dag waarop ik niet zoveel doe
en er soms aan herinnerd moet worden dat het überhaupt Pinksteren
is. Toch betekent het geloof alles
voor mĳ. Als ik ergens mee zit vraag
ik aan God wat ik moet doen.

nda ,
klas 1 hk

Wesley Sepers, Almelo
Boven: Ukarumpa
(onze woonplaats) vanuit
de lucht gezien
Rechts: Familie Petersen
vlnr Hanna (zus) Gerwin
(vader), Petra (moeder),
Noah (broertje) en Lidy

Third Culture Kid

“Ik groeide op in Papoea-Nieuw-Guinea”
Ik ben opgegroeid aan de
andere kant van de wereld.
Oftewel, ik ben een TCK ’er,
een Third Culture Kid. Ik
ben geboren in Nederland
en toen ik 5 jaar oud was,
werden mijn ouders geroepen om voor de zending te
gaan werken. Sinds 2018
wonen we weer in Nederland

DOOR LIDY
PETERSEN,
WIERDEN

En zo verhuisden mĳn ouders,
mĳn zus en ik naar PapoeaNieuw-Guinea. We woonden
in Ukarumpa, een dorp met
veel andere zendelingen uit alle
delen van de wereld, met allen
hetzelfde doel: de boodschap
van God brengen aan de mensen
en de Bĳbel in hun eigen taal
vertalen, zodat zĳ het kunnen
begrĳpen.
Vader en moeder
Mĳn vader ging daar werken
als baas van de afdeling CAM,
Construction and maintenance.
Dat departement ondersteunde
bĳbelvertalers en zendelingen
door ze te voorzien van huizen,
elektriciteit en dergelĳke. Mĳn
moeder gaf mĳn zus en mĳ en
andere Nederlandse zendingskinderen de eerste paar jaar
Nederlandse les, want we zaten
op een Engelse internationale
school en ons Nederlands zou
anders sterk achteruit gaan.
Na een paar jaar begon mĳn
moeder de volwassenen daar te
leren lezen en schrĳ ven. Ook

ontwikkelde ze een methode
die ze konden gebruiken. Het
grootste deel van de volwassenen kon niet lezen en schrĳ ven.

ruime keus en veel verschillende
soorten van een bepaald product. Dat waren wĳ in PapoeaNieuw-Guinea niet gewend. En
er waren nog veel meer dingen
waar wĳ aan moesten wennen.

Acht jaar
We hebben 8 jaar in PapoeaOngeveer een jaar geleden was
Nieuw-Guinea gewoond en
de moeilĳkste
gingen in die tĳd
periode van het
twee keer terug
HIER IN NEDERLAND KONDEN WE
terugkomen.
naar Nederland.
OPEENS ALLES KOPEN. MIJN MOEDER
Nu begint het
De eerste keer
HOEFDE VEEL MINDER ZELF TE MAKEN.
steeds beter te
omdat mĳn moeDAT WAS NIET ALLEEN MAAR POSITIEF,
worden. Perder zwanger was
WANT DAAR KREEG JE OOK
soonlĳk begin
van mĳn broerKEUZESTRESS VAN.
ik me nu ook
tje, maar ook
meer thuis te voelen in Nederom sponsors te vinden, want
mĳn ouders werden niet betaald land, ook al verlangt een deel
voor het werk dat ze deden. Na van mĳ er nog steeds naar om
weer terug te gaan. Ik weet
7 jaar besloten zĳ om voorgoed
dat God mĳn familie niet voor
weer terug te gaan naar Nederland. Dat was het beste voor de niks terug heeft gebracht naar
hele familie. Zo woon ik al sinds Nederland. Daarom vertrouw ik
erop dat Hĳ het beste met mĳ
2018 in Wierden en zit ik op de
voor heeft.
Passie.
Cultuurschok
Terugkomen in Nederland was
een hele cultuurshock. Ik moest
erg wennen op school, omdat ik
opeens les kreeg in het Nederlands in plaats van in het Engels.
Ook de manier van leven en
doen was anders dan ik gewend
was. In Papoea-Nieuw-Guinea
maakten we veel van ons eten
zelf en hadden we ook maar één
winkel waar we naartoe konden gaan en zelfs daar was niet
alles beschikbaar. Maar hier in
Nederland konden we opeens
alles kopen. Mĳn moeder hoefde
veel minder zelf te maken. Dat
was niet alleen maar positief,
want daar kreeg je ook keuzestress van. Als je hier in een
winkel stond, had je opeens een

Ander perspectief
Als ik terugkĳk, zie ik dat mĳn
leven heel anders zou zĳn gelopen als mĳn ouders de roeping
van God links hadden laten liggen. Sinds ik in Nederland ben,
zie ik alles vanuit een ander perspectief. Ik merk dingen op en
zie dingen waar andere mensen
niet eens aan zouden denken.
Ik houd bĳ voorbeeld niet van
nieuwe dingen kopen, kleren
koop ik tweedehands. Ook
gooi ik niet zomaar iets weg,
ik kĳk eerst of ik het ergens
anders voor kan gebruiken. Als
ik niet aan de andere kant van
de wereld was opgegroeid, zou
ik een heel ander iemand zĳn
geweest! En God is ook nog
lang niet klaar met mĳ en ik kan
niet wachten om uit te vinden
wat Hĳ voor mĳ in petto heeft!

...dat de Heilige Geest aan de discipelen, maar ook aan alle mensen
gegeven is.
Rianne Heuver, Wierden

...dat de Heilige Geest naar de
aarde is gekomen. Via Hem kan
God bĳ ons zĳn.
Carola Stout, Daarle

…een herinnering dat Jezus voor
mĳ is gestorven
Evaline Kerkdĳk, Almelo

De koffers staan

klaar voor vertre

k naar Nederland
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Pinksteren is voor mij...
…dat God met zĳn Heilige Geest
in mĳ wil wonen.
Emma Nĳzink, Wierden

God is een creatieve Gast
Bert van Oosten is onze conciërge, maar eigenlijk is hij
meer dan dat. Als leerlingen
hulp nodig hebben, kunnen
wij bij hem terecht.
DOOR ALINA
KOPPELMAN,
HOGE HEXEL

...een dag waar ik niets mee heb,
maar ik sta achter mĳn geloof.
Stefan Brandriet, Enter

Deze coronatijd vind ik...
…heel anders dan normaal en ook
erg raar. Het is eigenlĳk erg saai om
alleen maar thuis te moeten zitten
en niet heel veel te kunnen doen.
Esri Companjen, Hoge Hexel

Gewoon even binnenlopen voor
een gezellig praatje mag altĳd. Ook
is hĳ de leider van de gebedsgroep.
Meneer van Oosten is een voorbeeld voor ons en daarom laten
we hem graag hier aan het woord.
Als kind
“...ging ik met mĳn ouders naar de
kerk. Als tiener heb ik momenten
gehad dat ik niks met mĳn geloof
deed. Ik geloofde wel, ging ook
wel naar de kerk, maar ik had geen
echte relatie met God, zeg maar.
Ik ging uit traditie. Ik las regelmatig
geen Bĳbel en bidden deed ik af en
toe. Ik trok mĳn eigen plan.”

Foto: Juliantien fotografie

kinderen. Toen pas heb ik echt
gekozen om voor God te gaan.”

God
“...zie ik als Schepper. Als een hele
creatieve Gast. Hĳ heeft deze
wereld met haar prachtige natuur
Mĳn zussen
geschapen. Hoe creatief is dat.
“...geloven op hun manier, maar
Zo mooi, zo kleurrĳk, zo gevarihebben niet zo’n relatie met God
eerd. Hĳ heeft mensen geschapen
als ik. Als wĳ bĳ elkaar zĳn, hebnaar Zĳn beeld.
ben we het niet
Allemaal verschilover het geloof. Ik
VAAK HEBBEN WIJ IDEETJES HOE WIJ
lend, uniek. Hĳ
ben de enige uit
VINDEN DAT GOD PROBLEMEN OP
heeft talenten in
ons gezin die nog
MOET LOSSEN. TOCH TREKT HIJ ZIJN
ons gelegd om zelf
naar de kerk gaat.
EIGEN PLAN EN DE UITKOMST IS VAAK
creatief te zĳn, te
Ik ben als BapVERRASSEND
scheppen; denk
tist opgegroeid,
alleen al aan muziek, kunst, dans.
wĳ doen niet aan kinderdoop,
En God is ontzettend creatief in
maar aan volwassendoop. Ik heb
oplossingen. ‘Out of the box’, zeg
die doop lang uitgesteld, tot mĳn
maar. Vaak hebben wĳ ideetjes
27ste, ik was getrouwd en had al

over hoe God problemen op moet
lossen. Toch trekt Hĳ zĳn eigen
plan en de uitkomst is vaak verrassend. Ik zie God ook als Vader, die
toen wĳ op deze wereld kwamen
echt oprecht blĳ was. Ik voel me
altĳd verbonden met Hem. Als
ik muziek maak of luister, ervaar
ik God heel sterk. Ik zeg altĳd:
‘muziek is genezing voor mĳn ziel’.”
Pinksteren
“...is de uitstorting van de Heilige
Geest. Ik geloof dat wanneer je
tot geloof komt, de Heilige Geest
in je komt. Hĳ wĳst je de weg
en helpt je onderscheiden wat
goed is en wat fout. Hĳ is naar de
aarde gekomen voor troost en
hulp. Wĳ gaan vaak naar Opwekking, omdat dit een extraatje is.

De kerk is meer dan voldoende
hoor, maar ik vind het geweldig
om zo’n weekend samen met
mede-gelovigen te vieren. Duizenden mensen die God aanbidden en samen zingen. De verbondenheid. Dat geeft mĳ een boost.
Wĳ staan altĳd bĳ onze eigen
gemeente op een veld. Dat is een
mooie manier om elkaar te ontmoeten.”
Vloeken
“...vind ik heel storend. Als het
hier op school gebeurt - gedrag
dat God niet wil - dan zeg ik er
iets van, maar niet als ik in de
stad loop. Ook op een verjaardag zou ik er wat van zeggen. Als
ze er dan mee door gaan, ga ik
gewoon weg.”

reportage

...vreselĳk! Ik hoop dat het snel
voorbĳ is, zodat ik weer gezellig met
vriendinnen op een terrasje kan zitten. Voor mensen met corona is het
erg, die moeten door een zware tĳd.
Niene Louter, Almelo

...een tĳd waarin we zien dat we
elkaar nodig hebben. Juist nu merk
ik dat het leven met sociale contacten een zegen van God is. Ik ben
dankbaar voor wat wel kan: bellen,
snappen en appen.
Chantal van Brussel,
Rĳssen

Jongerenbeweging Transformed 15 jaar

Wat een feestje was dat!
De praiseparty van Transformed zou plaatsvinden op
9 februari. Helaas ging het
niet door in verband met de
storm Ciara. Gelukkig werd
de meeting verplaatst naar
8 maart. Het werd een extra
groot feest omdat Transformed 15 jaar bestaat! Veel
mensen feliciteerden Transformed aan de hand van
filmpjes die ze opgestuurd
hadden.
DOOR VER A VAN
WINGERDEN,
RIJSSEN

Transformed begon in 2005 met
maandelĳkse jongerenmeetings in
het Parkgebouw in Rĳssen.
Activiteiten
Later kwam daar het Big Event
bĳ. Dat is een speciale meeting

waar elk jaar veel mensen op
af komen. Er is plek voor ruim
duizend mensen. Om God te
aanbidden wordt gebruik gemaakt
van muziek, zandkunst en
multimedia.
Ook organiseert Transformed
twee keer per jaar een
conferentie en maken ze één keer
per maand een radioprogramma.
Heartbeat Nederland
In 2011 werd Transformed
Heartbeat Nederland opgericht,
een christelĳke Jongerenbeweging.
Heartbeat organiseert
weekenden met worship en
sprekers. In 2018 werd het eerste
album van Heartbeat Worship
uitgebracht: Jezus Ons Hart.
8 maart
Na Het Parkgebouw in Rĳssen
werden de meetings van
Transformed gehouden in de

Reggehal, sinds 2016 op de
een feestje was het! De zaal
Kroeze Danne in Delden. Ook
zat goed vol en was superleuk
versierd! Halverwege hield
de praiseparty op 8 maart vond
zangeres en spreekster Athalja
daar plaats. Bĳ binnenkomst
Barneveld nog een supermooie
werden we welkom geheten
preek over
door mensen van
vrĳ zĳn en je
Transformed.
DE HELE AVOND WERDEN ER
gedachten Binnen kregen
SUPERMOOIE LIEDEREN GESPEELD EN
vooral die je
we drinken met
...verschrikke
GEZONGEN. DE ZAAL WAS SUPERLEUK
slagroomsoesjes.
VERSIERD. ATHALJA BARNEVELD
dwars zaten - los vrienden niet
Om 19.10
stresst erove
HIELD EEN SUPERMOOIE PREEK…
mogen laten.
uur ging de
Een nummer dat gevoel.
zaal open en konden we een
daarbĳ gebruikt werd was Way
plekje zoeken. De Heartbeat
Lisa Bregm
Maker.
Worship band speelde als
Rĳssen
Persoonlĳk vond ik het een
eerste nummer Nothing is
mooie dienst waar mensen echt
impossible van Planetshakers,
iets aan konden hebben!
een kerkgenootschap uit
Australië, dat is ontstaan als
Corona
een christelĳke conferentie en
Het eerstvolgende Big Event zou
uiteindelĳk uitgroeide tot een
plaatsvinden op 5 april 2020.
kerk, die ook muziek maakt
Maar door de coronacrisis heeft
en produceert. De hele avond
Transformed besloten het te
werden er supermooie liederen
verplaatsen naar palmzondag
gespeeld en gezongen. Wat
28 maart 2021!

jonge moeder
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Morgen
dans je
weer!
Marlies van der Linde (38) kreeg vorig jaar te horen dat ze borstkanker
had. Zij is een zus van onze docent Nederlands en is zelf ook werkzaam
in het onderwijs. Marlies woont in Harderwijk en heeft drie kinderen
van 12, 9 en 6. Een interview via Skype.

oldoende
geweldig
en met
ren. Dui- DOOR CAROL A STOUT, DA ARLE EN
od aanbid- MIRTHE BEUMER , A ADORP
De verboneen boost.
e eigen
Dat is een
ar te ont-

Marlies van der Linde hoorde midden in de coronatijd dat ze was genezen van borstkanker.

Chemokuur
Op een maandagochtend kwamen
haar vriendinnen langs, omdat ze
haar nog even wilden zien voor de
volgende chemo. Maar die ging niet
door, dus hadden ze tĳd om gezelNiet alleen
lig iets te drinken. Marlies vertelt:
Marlies weet dat God veel voor
“Eén vriendin vroeg: ‘Dit hebben
haar doet. “Toen ik net te horen
we eigenlĳk nog
had gekregen dat
nooit gedaan,
ik ziek was en af
Het werd een bĳzonder gesprek.
“IN DE KERK WERD TEGEN MIJ
maar kunnen we
. Als het Ondanks het verdrietige nieuws
en toe in paniek
GEZEGD, VRAAG AAN DE HEERE:
misschien even
t - gedrag bleef ze vertrouwen op God en
raakte, deed ik
‘GENEES MIJ’. DAT RAAKTE MIJ.
bidden?’ Ik vond
zeg ik er bleef ze God prĳzen. Ze wilde naar muziek aan en
VOORAL OMDAT IK VORIG JAAR BIJ
ik in de
Opwekking, ook al lag ze doodziek dan werd ik weer
OPWEKKING HEB GEZIEN DAT IEMAND het prima en we
baden met z’n
verjaar- op bed. Ze wilde erbĳ zĳn en zou
rustig. Ik luisterde
WERD GENEZEN”
drieën. Toen het
zeggen. Als wel zie hoe ze er kwam!
bĳvoorbeeld naar
an, ga ik
het lied: ‘Morgen dans je weer’. Op even stil was, vroeg die vriendin:
‘Ik heb zo’n gevoel dat ik om genedie momenten voelt het alsof er
Kind van de Vader
zing moet bidden, mag ik mĳn hand
een hand op mĳn schouder wordt
Marlies bracht haar jeugd door in
misschien op je borst leggen?’ Dat
gelegd en een stem zegt: ’Ik ben
Rĳssen, ze woonde aan de rand
gebeurde en na dat moment kreeg
bĳ je en je hoeft het niet alleen te
van het centrum. Ze werd streng
ik het gevoel: ‘Ik hoef eigenlĳk niet
doen’.”
opgevoed. “We moesten hoedjes
naar de chemo, het is volgens mĳ
op en rokken aan, maar dat waren
gewoon weg’!”
Genezing
nu eenmaal de regels. We waren
Eind februari, na haar elfde
lid van de Hervormde gemeente.
Jezus overwinnar
chemo, was er op zondag in de
Elke zondag gingen we minstens
Marlies deed die chemo wel. Voor
één keer naar de kerk.” Door haar kerk een dienst over de gaven
haar gevoel zat het goed. Zeven
van de Geest. Gelovigen kunziekte ging het geloof nog meer
nen gaven hebben maanden later, na de laatste kuur
betekenen voor
en een operatie, kreeg ze de laatom mensen te
Marlies: “Ik zie
“IK ZIE GOD ALS EEN ECHTE VADER.
ste uitslag. Op zondagavond zei
genezen en Jezus
God als een echte
IK BEN NOG MEER KIND GEWORDEN"
Marlies tegen haar man: “Ik denk
stuurde zĳn disVader. Ik ben nog
dat ik deze uitslag het meest spancipelen erop uit om wonderen
meer kind geworden, omdat je
nend vind, want als het niet schoon
te doen. “Ik was zelf niet bĳ de
als kind door je vader of moeder
is, moet ik straks weer chemo’s.”
dienst aanwezig, maar die zonwordt getroost als je verdriet
dagavond was er huiskring en ging Op maandag om 13.00 uur ging de
hebt. Vooral in deze tĳd troost
telefoon. De chirurg belde Marlies
het er ook over. En toen werd
God mĳ, ik mag er steeds om bidom te zeggen dat het weefsel en
gezegd: Je hoeft niet per se naar
den.” Ook bidt ze voor genezing.
de klieren schoon waren. ”Ook
“In de kerk werd tegen mĳ gezegd, Opwekking te gaan voor genede vĳf mm die er nog zat, was
zing, het kan ook op veel andere
vraag aan de Heere: ‘Genees mĳ’.
gewoon littekenweefsel! Het drong
manieren.”
Dat raakte mĳ. Vooral omdat
ik vorig jaar bĳ Opwekking heb
gezien dat iemand werd genezen,
durf ik sneller te vragen of God mĳ
wil genezen, en dat doet Hĳ ook!”

niet eens goed door dat ik de chirurg aan de lĳn had. Ik dacht: ’Hè,
wat zegt ie allemaal, nee… echt’?!
Wat een ontzettende opluchting
was dit! Wat een goed nieuws, ik
ben zo enorm blĳ!’ Had ik het toch
goed! De chemo had zĳn werk
gedaan, maar God heeft hier zeker
weten een grote rol bĳ gespeeld.
Inderdaad hoef je niet alleen naar
Opwekking voor genezing!”
Met mĳn man en kinderen heb ik
slingers opgehangen en ballonnen
opgeblazen. We hebben keihard
muziek aangezet: ‘Waar is het
feestje? Hier is het feestje!’ en
met z’n allen gedanst. En toen zei
ik: ‘Ik wil ‘Jezus overwinnaar’ nu
even horen!’ Dat lied had ik tĳdens Opwekking gehoord en we
hebben het samen meegezongen
vol dankbaarheid.”

Even niks
In deze coronatĳd mist ze haar
contacten, maar ze vindt het daarnaast wel oké: “Het geeft ook
rust, we moeten even niks. Niet
om 17.00 uur het eten klaar, omdat
de jongens naar voetbal moeten,
’s morgens rustig opstaan, lekker
even aandacht voor je gezin, de
kinderen die elkaar helpen met
school. Het is vervelend dat je niet
zomaar ergens naar toe kunt, maar
thuis vermaken we ons prima.
Je moet er maar het beste van
maken! Je kunt kĳken naar wat er
niet kan, maar daar wordt het niet
beter op. Ik kĳk al zeven maanden
wat er wel kan en niet zozeer naar
wat er niet kan. Ik keek erg uit
naar Opwekking, maar ook al gaat
het dit jaar niet door, dit ‘rotjaar’ is
voorbĳ. Ik ben weer beter!”

Samen bidden in de klas
Docent Ellen van de Willige: “3Hl is een leuk stel, het zĳn allemaal
mĳn toppertjes. De meeste leerlingen zĳn 15 of worden dat dit
jaar. Een mooie leeftĳd. Dan zĳn ze zo puur en zeggen ze vaak wat
ze denken. Graag wil ik iets met u delen. Op een donderdagavond
in september (2019) belde mĳn zusje om te vertellen dat ze borstkanker heeft. Dat raakt mĳ! De volgende dag op school heb ik
dagopening met 3Hl. We doen een kringgebed en veel leerlingen
bidden voor familie, vrienden of andere mensen. Ook ik bid voor
mĳn zusje en na het bidden zien de leerlingen mĳn tranen. De volgende dag krĳg ik een mail: ‘Mevrouw, we zullen bidden voor u en
uw zusje en we hopen op een mooi jaar.’ Wat geweldig! Nog vaak
vragen ze naar mĳn zusje en elke keer mag ik vertellen hoe dapper
en positief zĳ is. En vooral dat onze Vader er altĳd bĳ is! Wat mooi
om Gods liefde te kunnen delen in je klas.”

Deze coronatijd vind ik...
...verschrikkelĳk, want ik kan m’n
vrienden niet zien en iedereen
stresst erover en dat geeft geen fijn
gevoel.

...een bĳzondere tĳd want je ziet
je familie niet en het is allemaal
anders dan anders.

...persoonlĳk erg lastig, ik mis alle
mensen om me heen en wil graag
dat alle activiteiten gewoon weer
doorgaan!

...moeilĳk, want ik ben een familiemens en vind het jammer dat ik
mĳn familie nu amper zie.

...indrukwekkend. Je hebt plannen
gemaakt die ineens niet door gaan.
Daar houd je van tevoren eigenlĳk
geen rekening mee.

Lisa Bregman,
Rĳssen

Mirthe Beumer,
Aadorp

Vera van Wingerden,
Rĳssen

Alina Koppelman,
Hoge Hexel

Eva Ribberink,
Rĳssen
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docent

Jan de Romph uit Wierden:

“Als christen
ben je op reis”
Foto: Juliantien fotografie
Jan de Romph: "Ik geloof in God, omdat ik uitkijk naar de wereld hierna."

Enkele leerlingen van 3HL
vroegen Jan de Romph wanneer hij tijd had voor een
interview. Vanaf kwart voor
een konden we langskomen.
Zo gezegd, zo gedaan. Jan is
onze docent economie op de
Passie. Hij staat met veel plezier voor de klas. Contact met
jongeren vindt hij belangrijk
en vooral: “heel erg leuk.”
DOOR DANIQUE KROMHOF,
VRIEZENVEEN EN EMMA NIJZINK,
WIERDEN

Jan begroet ons vriendelĳk en als

we een plekje hebben gevonden,
vertelt hĳ ons over zĳn jeugd en
zĳn geloof.
Geloof
Jan woont in Wierden en is 46
jaar. Zĳn familie is ook christelĳk.
Waarom koos hĳ voor de Passie? “Omdat het dichtbĳ is, omdat
het een evangelische school is en
omdat er leuke leerlingen op zitten.” Elke zondag gaat hĳ één en
soms twee keer naar de Dorpskerk in Wierden. Geloof betekent
veel voor hem. “Ik probeer eruit
te leven. Als christen ben je op
reis, met het doel om bĳ God te
wonen. Ik geloof in God, omdat
ik uitkĳk naar de wereld hierna.
Mĳn band met God is soms dichtbĳ, soms veraf. Veraf bĳ moeilĳke
dingen, tegenslagen, overlĳden.

Maar een overlĳden kan familie
bĳ elkaar brengen, bĳvoorbeeld
omdat je dan goede gesprekken
hebt. Mĳn beeld van God vind
ik moeilĳk te beschrĳven, want
in het Oude Testament gaat het
vaak over oorlog, terwĳl het in
het Nieuwe Testament vaak over
liefde gaat.”

leven gebeuren. Ik merk dat God
mĳ begeleidt in mĳn leven, ook al
begrĳp ik niet alles.”

Vrĳ zĳn-conferentie
Jan gaat graag naar de christelĳke
conferentie ‘Vrĳ zĳn’ in Zelhem:
“Je looft dan vooral God en er zĳn
zeker vier diensten op een dag.”
Vrĳ zĳn* is een stichting die onder
andere conferenties, seminars, de
Blĳ
Vrĳ Zĳn Zomerweek en de Vrĳ
Wat maakt hem blĳ? “Ik weet
Zĳn Bĳbelschool
dat Jezus liefdeorganiseert. Al
vol is, anders zou
HET MAAKT MIJ HEEL BLIJ DAT IK HET
deze activiteiten
Hĳ niet voor ons
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zĳn gebaseerd op
naar deze aarde
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drie pĳlers: Idengekomen zĳn.
EN OOK VOOR DE BLIJE DINGEN DIE
titeit in Christus,
Het maakt mĳ
IN JE LEVEN GEBEUREN
Vrĳheid in Chrisheel blĳ dat ik het
tus en Eenheid in Christus. Ook
gevoel heb dat Jezus dichtbĳ is.
publiceren zĳ boeken, e-books,
Daar ben ik dankbaar voor. En
ook voor de blĳe dingen die in je audio cd’s en dvd’s. In dit alles

leerling

Bram Winters uit Almelo

Voor mij is God een persoonlijke God
Vera en Eva spraken met
een oudere leerling over
het geloof: Bram uit klas 5
VWO van de Passie.
DOOR VER A VAN WINGERDEN EN
EVA RIBBERINK, RIJSSEN

Pinksteren
Is Pinksteren een belangrĳk feest
voor u? “Alle feestdagen zĳn
belangrĳk, ze hebben allemaal
met elkaar te maken. Met Pinksteren gaat het om de uitstorting
van de Heilige Geest. Ik vind het
mooi dat wonderen nog altĳd kunnen gebeuren en dat we daar om
mogen bidden.”
* www.vrĳzĳn.nl

Favoriet

Muziek is therapie
voor NF
DOOR LISA

Waar denk je aan bĳ
Pinksteren en wat
vind je het meest bĳzonder aan dit feest?
De Heilige Geest is naar
de aarde gekomen en
het is heel bĳzonder dat
zoveel mensen samen
dezelfde God mogen aanbidden.

Wie is God
voor jou?
Ik zie God
Hoe sta je in het geloof?
als een vader
Redelĳk vrĳ. Ik ben christen, maar
of papa. Voor
persoonlĳk heb ik ook niks tegen
mĳ is Hĳ een
andere geloven. Ik probeer daar
persoonlĳke
respectvol mee om te gaan.
God. Je kunt
altĳd naar
Heb je altĳd al geloofd?
Hem toegaan
Ja, ik ben christelĳk opgevoed.
Mĳn ouders zĳn gelovig, ik heb het met je vragen
en problemen.
dus van hen meegekregen.
Bĳ andere geloven is er een god
die je straft als je iets fout doet.
Wat vind je van Pinksteren
Als je iets perfect
en wat doe je
doet, krĳg je misop deze dag?
IK DENK OOK DAT NIET-CHRISTENEN
schien een keer
Ik vind het een
MEER OP ZICHZELF GERICHT ZIJN
een beloning. Bĳ
mooi feest. Sinds
DAN CHRISTENEN, MAAR IN DE BIJBEL
ons geloof mag
mĳn tweede gaat
STAAT: ‘HEB JE NAASTE LIEF ALS
je altĳd naar God
ons gezin het hele
JEZELF’.
toegaan met je
weekend naar
zonden en je vragen. Hĳ geeft ons
Opwekking. Dat is een soort
vergeving, er is genade.
traditie. Voor mĳ is dit echt een
feestje! Het is altĳd supergezellig
Is er wel eens iets wondermet familie en vrienden. Jammer
dat het dit jaar niet door kan gaan. lĳks gebeurd in je leven?

klinkt de bevrĳdende boodschap
van Gods liefde door. Op de website staat het zo: ‘Vrĳ Zĳn is een
bediening en tegelĳkertĳd een
beweging van christenen uit allerlei kerken in Nederland die hun
identiteit, vrĳheid en eenheid in
Christus hebben gevonden en die
dit onderwĳs willen (helpen) uitdragen waar zĳ kerken en werken.

BREGMAN,
RIJSSEN

Mĳn favoriete artiest is NF,
een Amerikaanse rapper die
veel rapt over zĳn leven en wat
hĳ allemaal meemaakt. Het is
wel diepe muziek maar ik vind
het mooi. Hĳ is christelĳk en
gebruikt dit soms ook wel in zĳn
nummers. Hĳ heeft vroeger geen
makkelĳke jeugd gehad door de
scheiding van zĳn ouders en toen
hĳ achttien was, is zĳn moeder
overleden aan een overdosis. Hĳ
heeft het erg moeilĳk gehad en
als hĳ muziek maakt, helpt hem
dat als ‘therapie’.
Bram Winters: “Persoonlijk heb
ik niks tegen andere geloven.”

Ik heb twee jaar geleden op
Opwekking een ervaring gehad.
Dat was wel een moment waarbĳ
ik dacht: ‘Dit is God’.”
Waarin verschilt jouw leven
met het leven van een nietchristen?
Het verschilt het meest in persoonlĳk gedrag. Alleen in Nederland zie je al grote verschillen.
Er zĳn in het westen van het
land meer niet-christenen dan
christenen. Ze wonen allemaal

door elkaar. Je ziet dan een ander
soort omgang tussen mensen. Ze
praten bĳvoorbeeld minder over
God en andere dingen die spelen in de christelĳke gemeente.
Ik denk ook dat niet-christenen
meer op zichzelf gericht zĳn dan
christenen, maar in de Bĳbel
staat: ‘Heb je naaste lief als jezelf’.
Daarom denk ik dat wĳ als christenen proberen meer op elkaar
te letten en goed moeten omgaan
met onze naasten.”

