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2 5 6 9 10Mijn juk is 
zacht. En 
mijn last is 
licht.
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Tentoon-
stelling en 
boek over 
wonderen

Fabrikanten kondi-
gen soms maanden van te voren 
al een nieuwe verpakking aan. 
‘Dezelfde inhoud in een nieuw 
jasje’. Soms is een disclaimer ook 
nodig voor veranderingen in de 
liturgie. 

Ze doen maar wat
Af en toe veranderen we iets in 
de kerk en krĳ gen we reacties 
als: ‘Dit is mĳ n dienst niet meer’, 
‘Ik voel me hier niet meer thuis’, 
of ‘De hele eredienst is naar de 
maan!’ Of men verzucht: ‘Ze 
doen maar wat… en waarvoor 
eigenlĳ k?’
Ja, goede vraag! Waarom ver-
nieuwt een fabrikant een verpak-
king? Daar kunnen heel wat rede-
nen voor zĳ n. Bĳ voorbeeld omdat 
de oude doos of � es niet past bĳ  
de uitstraling van het bedrĳ f. Of 
om nieuwe klanten te trekken. 

Andere taal
Soms moeten we 
vernieuwen. Bĳ -
voorbeeld door 
maatregelen rond-
om corona. Door 
de pandemie is 
gemeentezang onmogelĳ k. Ingrĳ -
pende veranderingen in de liturgie 
zĳ n dus nodig.

Soms willen we een nieuw publiek 
aanspreken. De ontmoeting tus-
sen God en mensen mogelĳ k 
maken, want daar draait het om 

in de dienst. Maar een gemeente 
verandert. Jongeren en jonge 
gezinnen spreken een andere 
taal, worden geraakt door andere 
muziek en maken op een andere 
manier gebruik van beelden en 
media. Als een nieuwe verpak-

king helpt om de 
inhoud voor hen 
te openen, dan 
is dat heel wat 
waard!

Soms moeten 
verpakking en inhoud beter op 
elkaar afgestemd worden. Het 
zou kunnen dat onze vertrouwde 
liturgie zaken die voor ons geloof 
belangrĳ k zĳ n niet goed voor het 
voetlicht brengt. Nieuwe vor-
men doen dan meer recht aan de 
geloofsinhoud. Dat voelt minder 

vertrouwd, maar sinds wanneer 
gaat het in geloof om het cultive-
ren van ons vertrouwde gevoel?

Veranderen
Overigens weten fabrikanten 
hoe belangrĳ k de verpakking is 
en daar denken ze dan ook goed 
over na! Dit stuk is dus zeker 
geen pleidooi om maar wat aan te 
rommelen. De liturgie als drager 
van de ontmoeting tussen God 
en zĳ n gemeente is al onze aan-
dacht waard. Zorgvuldig moeten 
we nadenken over hoe we die 
ontmoeting vormgeven. Daarbĳ  
is veranderen om te veranderen 
nooit het doel. Maar houden wat 
we hebben ook nooit. Keer op 
keer vragen we ons af: hoe kunnen 
we in deze tĳ d de ontmoeting tus-
sen God en deze gemeente facili-

teren? En soms is een disclaimer 
nodig: ‘Binnenkort in een nieuwe 
verpakking!’ De inhoud is hetzelf-
de, de verpakking is anders.

Psalmen
Laatst sprak ik iemand die vond 
dat er te weinig psalmen gezongen 
werden. Hĳ  noemde een dienst 
waarin diverse opwekkingsliede-
ren hadden geklonken, waaronder 
‘Wat hou ik van uw huis’ en ‘Heer, 
U doorgrondt en kent mĳ ’. Ik 
moest glimlachen, want hĳ  noem-
de twee psalmen (84 en 139). Zelf-
de inhoud, ander jasje.

We mogen weer naar de kerk!
Verheugend na al die maanden 
van afstand. Het zal ongetwĳ feld 
anders zĳ n dan u gewend was. 
Maar de inhoud is hetzelfde.
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Nog geen abonnee?

Nieuwe 
normaal

Velen hadden de 
hoop dat de vriendelĳ kheid van 
het begin van de coronacrisis een 
blĳ vertje zou zĳ n. Wat werd er 
veel naar mensen omgekeken. Het 
leek even alsof de hardheid van de 
samenleving plaats had gemaakt 
voor mildheid en vriendelĳ kheid en 
vooral respect voor elkaar. Inmid-
dels zĳ n we vier maanden verder 
en zien we dat op meerdere plek-
ken juist sprake is van grof geschut 
waarmee een minister wordt uit-
gescholden. Mensen die ooit een 
fout woord hebben gebezigd op 
Facebook, worden neergemaaid 
met woorden. Beelden van foute 
mensen uit het verleden moeten de 
plomp in. “Want hullie zĳ n slecht 
en wĳ  zĳ n goed.” Waarom wordt 
de les van De Man uit Nazareth 
zo snel vergeten toen Hĳ  zei: “Wie 
zonder zonde is, werpe de eerste 
steen”? Blaming and shaming en 
dat snel delen via verschillende 
social media, zo zien we vaak om 
ons heen. Natuurlĳ k valt er te spre-
ken of alle zeehelden wel zo goed 
zĳ n geweest, maar wie was dan 
wél zonder één enkel mini-klein 
schrammetje? Ik ken er maar Eén.
En ook alle goedbedoelde regels 
om het virus zoveel mogelĳ k bui-
tendĳ ks te houden, worden met 
demonstraties en processen aan-
gevochten. Volgens demonstranten 
zou zelfs artikel 1 van de grondwet 
in gevaar zĳ n, want de anderhalve-
meter-samenleving zou een aan-
tasting van onze vrĳ heid als burger 
zĳ n. Er is toch weer heel veel van 
het oude normaal in het nieuwe 
normaal teruggekomen helaas. 
Ondertussen ben ik dolblĳ  dat we 
in Nederland wonen en niet in Bra-
zilië.

Commentaar

Een Bed & Breakfast met een 
Joods tintje? Te vinden in Ĳ ssel-
muiden! Twee chalets, landelĳ k 
gelegen en vlakbĳ  de historische 
binnenstad van Kampen. De eige-
naren van deze B&B hebben een 
liefde voor Israël en geven dat 
graag mee aan hun gasten. Zo 
kunnen gasten een Israël-arran-
gement nemen en diverse Israël-
producten proeven en gebruiken.

Youth for Christ (YfC) vindt dat in 
onze samenleving te weinig of te 
negatieve aandacht is voor jongeren. 
Daarom heeft de jongerenorganisa-
tie een documentaire gemaakt: ‘De 
stem van jongeren Vol 2’. De £ lm 
duikt in de leefwereld van de drie 
Zwollenaren Afra, Thomas en Frans 
en gaat over toekomstperspectief, 
ondernemerschap, opvoeding, 
vaderschap en onderwĳ s.

Geen Deventer Boekenmarkt dit 
jaar. Wél een gedichtenwedstrĳ d in 
de kerk als alternatief. Een bĳ zon-
dere viering met poëzie van ama-
teurdichters. De Lebuinuskerk biedt 
een gratis workshop ‘gedichten 
schrĳ ven’ aan. Winnende gedich-
ten krĳ gen een plek in de dienst en 
worden geëxposeerd in de kerk. 
Ook stadstroubadour Maarten van 
Veen verleent medewerking.

Geke’s Tiental bracht een oude 
Nederlandse cultuurschat tot leven. 
In 2014 werd het koor uitgenodigd 
om twee liederen te zingen voor 
prof. dr. Bob Smalhout voor het 
tv-programma C-majeur. Daarop 
kwam een stroom van verzoeken 
en oude liedbundels bĳ  Geke bin-
nen. Reden voor een nieuwe cd 
met oud materiaal, die vooral bĳ  
ouderen herkenning zal oproepen.

Vakantie vieren 
in Overijssel

Blik in de wereld 
van jongeren

Kerk als platform 
voor poëzie

Luisteren naar liede-
ren van vroeger

Youth for Christ is o.a. actief in Deventer, Kampen en 
Zwolle. Docu en meer info op: www.yfc.nl

Zondag 2 augustus, Deventer, Lebuinuskerk, 
Grote Kerkhof 38, gratis, www.lebuinuskerk.nl 

De cd In ’t Groene Dal is te beluisteren via YouTube
Bed & Breakfast Shalom, Ĳ sselmuiden, Zwolseweg 9B, 
www.bedandbreakfastshalom.nl

Jongeren en jonge gezinnen spreken soms een andere taal dan de kerk. Een nieuwe verpakking kan helpen om de inhoud voor hen te openen

MISSCHIEN VOELT EEN ANDERE 
LITURGIE MINDER VERTROUWD, MAAR 

SINDS WANNEER GAAT HET IN HET 
GELOOF OM HET CULTIVEREN VAN ONS 

VERTROUWDE GEVOEL?

‘Ma… de boodschappen!’
‘Fijn, jongen… maar eh… 
deze koekjes heb ik nooit.’
‘Jawel hoor, het zijn dezelf-
de, maar alleen in een andere 
verpakking.’
Herkenbaar? 

Zelfde inhoud, ander jasje

DOOR 

DS. DICK WOLTERS, 

VOLLENHOVE

DOOR DS. ARJEN 

VAN DER SPEK, 

ZWARTSLUIS
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‘Uw vriendelĳ kheid 
zĳ  alle mensen bekend’ en ‘Hou, 
voor zover het van u afhangt, 
vrede met alle mensen’. Altĳ d heb 
ik dergelĳ ke aansporingen al uit-
dagend gevonden. Vooral ook die 
vriendelĳ kheid. Onder normale 
omstandigheden is dat natuurlĳ k 
niet zo’n probleem. Maar er zĳ n 
mensen… De laatste tĳ d zĳ n er 
omstandigheden die mĳ  dwingen 
om over Bĳ belteksten als hier-
boven genoemd wat meer na te 
denken. Soms ook in positieve zin. 
Bĳ voorbeeld wanneer ik door de 
stad wandel en er komt een punt 
waar het niet mogelĳ k is om elkaar 

op gepaste afstand te passeren 
en ‘de tegenligger (m/v)’ houdt in, 
stapt opzĳ  en wacht even. Meestal 
leidt dat tot een glimlach over 
en weer. Een ander gevoel komt 
boven wanneer er mensen pas-
seren die heel nadrukkelĳ k geen 
boodschap hebben aan de halve-
meter-afspraak. Dan moet ik mĳ  
soms (niet altĳ d hoor) die teksten 
over vriendelĳ kheid en vrede echt 
even te binnen brengen. 
Het zĳ n teksten die we als christe-
nen niet genoeg kunnen benadruk-
ken. In de loop van de jaren ben ik 
behoorlĳ k wat situaties tegenge-
komen waarin ze ook bĳ  trouwe 
kerkgangers niet echt functioneer-
den. Ruzie in de familie of zelfs bin-
nen het gezin. Ruzie met de buren. 
Zo lastig vaak om ‘de minste te 

kunnen zĳ n’. Maar het kan ook 
gaan om een politieke keuze waar-
bĳ  discriminatie een rol speelt. Of 
een schattige bejaarde zuster in de 
Heer die toch liever geen ‘gekleur-
de’ hulp in huis heeft.
Extreem wordt het de laatste tĳ d 
ook in de reacties op de zoge-
naamde sociale media wanneer 
het gaat om alles wat te maken 
heeft met Black Lives Matter 
(Zwarte levens doen er toe). Ik 
heb een aantal berichten gezien 
jammergenoeg en me verbaasd 
over de haat en smerigheid die 
mensen daar weten te spuien. 
Om een voorbeeld te noemen 
het volgende. Een van mĳ n kin-
deren kreeg een mailtje met als 
inhoud: ‘Je moeder is een h..r, je 
vader is een h..renloper en jĳ  bent 
een h..renzoon’. Waarvan acte. En 
het staat u te prĳ zen wanneer u 
denkt dat er in plaats van die twee 
puntjes ‘ee’ of ‘e’ zou moeten 
staan. Vergis ik me trouwens wan-

neer ik denk dat mensen die zulke 
berichten naar buiten gooien toch 
eigenlĳ k een sneu bestaan moeten 
hebben? Laat het maar leiden tot: 
’Heer, ontferm U’. 
Het is zomer geworden en voor 
veel mensen vakantietĳ d - thuis 
of elders. Een tĳ d waarin ook de 
zaken ‘vriendelĳ kheid’ en ‘vrede’ 
om aandacht kunnen vragen. Als 
de buren in de tuin bezig zĳ n met 
veel geluid en een sterk ruikende 
barbecue, terwĳ l je zelf buiten 
rust zoekt - wat dan? En wanneer 
op de camping… vul de moge-
lĳ kheden tot ergernis maar in. En 
het vakantieverkeer: de een rĳ dt 
te langzaam en de ander jaagt en 
snĳ dt. Bewaar de rust maar, zeker 
wanneer je al wat langer onder-
weg bent.
Hoe en wat dan ook: ik wens 
iedereen veel vriendelĳ kheid en 
veel vrede toe in deze tĳ d. Zo 
kunnen we dan als getuigen veel 
goeds uitdragen. Of niet dan?

Vaak hebben we 
het gevoel dat we zoveel moe-
ten in het leven. Dat kan ontzet-
tend vermoeiend zĳ n. Dan zegt 
Jezus: ‘Kom naar mĳ , jullie die 
vermoeid zĳ n en onder lasten 
gebukt gaan.’ Jezus heeft het 
over ‘deze dingen’ (vers 25) die 
voor wĳ zen en verstandigen ver-
borgen zĳ n gebleven, maar voor 
eenvoudige mensen openbaar 
zĳ n geworden. 
Hiermee bedoelt Jezus zĳ n hele 
onderwĳ s, wat in de voorgaande 
hoofdstukken van Matteüs uitge-
breid aan de orde is gekomen.

Afhankelĳ k en ontvankelĳ k
Met die ‘eenvoudige mensen’ 
bedoelt hĳ  niet de schriftgeleer-
den die in hoog aanzien ston-
den als het ging om kennis van 

de thora, maar hele gewone 
mensen. In een andere vertaling 
staat: jonge kinderen. Een kind 
was in die tĳ d iemand zonder 
macht en status. Afhankelĳ k en 
ontvankelĳ k. Een kind heeft een 
natuurlĳ ke drang om te leren, 
nieuwsgierigheid, nog niet of 
nauwelĳ ks belemmerd door 
levenservaring of al opgedane 
kennis. 

Als je denkt dat je de waarheid 
al bezit, ben je vaak niet meer 
bereid om te luisteren en gaat 
het juist aan je voorbĳ . De wĳ s-
heid die Jezus verkondigt, komt 
van God, zĳ n vader. Door Jezus 
mogen wĳ  God leren kennen. 

Rust
En nu zĳ n we in de tekst aange-
komen bĳ  de rust. Het woordje 

rust verwĳ st hier naar een tekst 
uit Jeremia: ‘Dit zegt de Heer: 
Ga op de kruispunten staan, 
denk na, kĳ k naar de oude 
wegen. Welke weg leidt naar het 
goede? Sla die in, en vind rust’. 
Rust betekent dan stilstaan en 
bewust kĳ ken naar hoe je levens-
pad tot nu toe is verlopen. Elke 
keer weer op een kruispunt 
staan en je route overwegen. En 
daar geeft Jezus invulling aan. Hĳ  
nodigt je uit; kom naar mĳ  als je 
vermoeid bent en onder lasten 
gebukt gaat. 

Mĳ n juk is zacht
Een last kan natuurlĳ k van alles 
zĳ n. Zorgen om je eigen gezond-
heid of die van anderen. Geldzor-
gen. Zorgen om je kinderen, of 
het wel goed met ze gaat en ze 
wel lekker in hun vel zitten. Zor-

gen om een vriend of vriendin of 
je relatie. Dat kan voelen als een 
last. Als een zwaar juk dat op je 
schouders drukt. Dan zegt Jezus: 
mĳ n juk is zacht. En mĳ n last is 
licht. Een zacht juk en een lichte 
last, dat klinkt helemaal niet 
moeilĳ k om te dragen. 
Jezus zegt daarbĳ : ‘Leer van mĳ , 
want ik ben wĳ sheid.’ 

Eenvoudig
In de Bĳ bel in 
Gewone Taal 
staat het mooi, 
eenvoudig en 
begrĳ pelĳ k: Jezus zei tegen de 
mensen: ‘Vind je het moeilĳ k om 
te doen wat God wil? Is het een 
te zware eis voor je? Kom dan bĳ  
mĳ . Ik zal je rust geven. Doe wat 
ik je zeg, en leer van mĳ . Je moet 
vriendelĳ k zĳ n, net als ik, en jezelf 

niet het belangrĳ kste vinden. Dan 
zul je werkelĳ k rust vinden. Wat 
ik van je vraag, is eenvoudig. Wat 
ik van je eis, is niet zwaar.’ 

Wat vraagt Jezus van ons? 
Een hoofdstuk verder lezen 
we: barmhartigheid wil ik, geen 
o¬ ers. Barmhartigheid, naasten-
liefde, naar elkaar omzien. Niet 

uit eigenbelang 
handelen, maar 
de ander willen 
helpen. Is het zo 
eenvoudig? Blĳ k-
baar wel. Als hele 

gewone mensen de boodschap 
van Jezus ook moeten kunnen 
begrĳ pen, is het misschien niet 
eens zo’n moeilĳ ke boodschap. 
Als Jezus het zegt, dan zal het wel 
waar zĳ n, toch?

H..ren zoon

n.a.v. Matteüs 11:25-30

ALS JE DENKT DAT JE 
DE WAARHEID AL BEZIT, 

BEN JE VAAK NIET MEER BEREID 
OM TE LUISTEREN EN GAAT HET 

JUIST AAN JE VOORBIJ.

JE MOET VRIENDELIJK ZIJN, 
NET ALS IK, EN JEZELF NIET HET 

BELANGRIJKSTE VINDEN. DAN ZUL JE 
WERKELIJK RUST VINDEN. 

even bomen

Mijn juk is zacht. En mijn last is licht. 

Drenthe

Zorgen kunnen voelen als een last. Als een zwaar juk dat op je schouders drukt.

DOOR DS. PIETER 

BOOMSMA, 

AMSTERDAM

“Online dienst 
kan kerkdienst 
niet vervangen”
Henk de Roest, verbonden aan 
de Protestantse Theologische 
Universiteit: “Ik vind het heel 
opvallend dat mensen zeggen: ik 
had nooit gedacht dat ik de kerk-
dienst zo zou kunnen missen. 
Ook als mensen vinden dat de 
kerkdiensten online best kunnen, 
verbinden ze dat meteen met de 
notie dat die diensten wel een 
beperking hebben. Online kan de 
ontmoeting met andere gelovigen 
niet vervangen. Elkaar zien, samen 
delen in rouw en trouw, de erva-
ring een gemeenschap te zĳ n, dat 
missen mensen.”

Bron: Trouw

Reiseditie populair 
kaartspel
In gesprek met jezelf, de ander en 
God. Christelĳ ke spellenuitgever 
NEEMA heeft in samenwerking 
met de EO en Agapè een reisedi-
tie van Kaarten op Tafel uitge-
bracht. Er zĳ n al meer dan zeven-
tig duizend exemplaren over de 
toonbank gegaan. Ideaal als gezel-
schapsspel tĳ dens een warme 
zomeravond en uitgebracht op 
handig zakformaat.

Leeftĳ d: 18+, twee spelers of meer, speelduur: 30 - 120 
minuten, www.neema.nl, € 9,99

De kerk, ook voor 
twintigers
Youth for Christ maakte al een 
documentaire over jongeren, ook 
de PKN verdiept zich in deze 
doelgroep en richtte een project-
groep ‘Twintigers’ op. Aanleiding 
hiervoor is dat in veel kerkelĳ ke 
gemeenten jongeren van rond 
de twintig jaar niet of nauwelĳ ks 
aanwezig zĳ n. Toch zĳ n er in heel 
Nederland diverse initiatieven die 
jongeren betrekken bĳ  het geloof 
en de kerk. En met succes! Jonna 
van den Berge bracht ze in kaart. 
Wat blĳ kt? Twintigers hebben 
behoefte aan persoonlĳ ke ont-

wikkeling 
en spiri-
tualiteit. 
Verder 
willen 
ze graag 
gezien en 
gehoord 
worden.

Bron: magazine Protestantse Kerk  

Blad voor ambts- en 
taakdragers PKN
De PKN geeft onder andere het 
maandblad woord&weg uit. Dit 
blad wordt nu afwisselend aange-
vuld met nóg een blad: Jong Pro-
testant, Diakonia of Kerk&Israël 
Onderweg. Hiermee ontstaat één 
maandelĳ ks tĳ dschrift met alle 
relevante informatie voor mensen 
met een functie in de Protestantse 
Kerk. Dit blad is bedoeld voor álle 
ambts- en taakdragers, zĳ  kunnen 
gratis een abonnement nemen.

Een gratis abonnement op woord&weg kan men 
aanvragen via www.protestantsekerk.nl/magazine  

DOOR ESTHER DE VEGT, 

KERKELIJK WERKER, 

VRIES
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Mijn juk is zacht. En mijn last is licht. 

AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 19 juli: GK Aal-
den 10.00 ds. W. Hordĳ k-v/d 
Zwaag. Organist: Mans Kuipers. 
Collecte: kerk.
Kerkdienst 26 juli: GK Aal-
den 10.00 ds. B. Breunesse. 
Organist: Hans de Graaf. Col-
lecte: kerk.

BOVENSMILDE
Onderstaande diensten zĳ n 
ook te volgen op: https://kerk-
dienstgemist.nl/stations/1394-
PGBovensmilde
Kerkdienst 19 juli: 9.30 ds. 
S. Kits. Organist: Nico Meilof. 
Collecten: diaconie. 2. Pasto-
raat. Bĳ  de uitgang: eredienst. 
Oppas: indien nodig aanwezig.
Kerkdienst 26 juli: 9.30 ds. 
H. Katerberg. Drentse dienst. 
Organist: Johanna Vos. Col-
lecten: 1. Diaconie. 2. Pastoraat. 
Bĳ  de uitgang: eredienst. Oppas:
indien nodig aanwezig.
Collecten. Bĳ  het uitgaan van de 
dienst kunt u de gaven geven: er 
staan 3 schalen gereed. Voor die-
genen die niet in de kerk zĳ n: zie 
onderstaande mogelĳ kheid: Uw 
giften voor de 1e collecte graag 
overmaken op rek.: NL43RA-
BO0373736401 t.n.v. Diaconie 
protestantse gemeente Boven-
smilde. Uw giften voor de 2e 
en 3e collecte graag overmaken 
naar het College van Kerkrent-
meesters, rek.: NL48RA-
BO0373717105 t.n.v. CvK Protes-
tantse Gemeente Bovensmilde. 
Het heeft onze voorkeur om het 
bedrag voor een aantal weken in 
één keer over te maken, dit om 
de bankkosten laag te houden.
Het einde van de Youtube-
kerkdiensten. Beste gemeente-
leden, de afgelopen 2 maanden 
hebben jullie de kerkdiensten op 
een andere manier kunnen volgen 
dan normaal. Het leuke van You-
tube is dat je ook kan zien hoe 
goed video’s worden bekeken. En 
dat levert mooie statistieken op. 
Nu we weer naar ‘normale’ kerk-
diensten overgaan is het goed om 
even terug te blikken. Tussen 5 
april en 28 juni zĳ n 17 kerkdien-
sten uitgezonden. Er hebben 9 
verschillende voorgangers voor 
de camera gestaan. De diensten 
zĳ n in totaal zo’n 1.000 uur beke-
ken. 27% van alle kĳ kers klikte op 
Facebook naar de kerkdienst. In 
totaal hebben mensen 5.500 keer 
naar de diensten gekeken. De een 
heeft een hele dienst bekeken, 
de ander een aantal minuten, en 
weer een ander maar een aan-
tal seconden. De best bekeken 
dienst is de afscheidsdienst van 
ds. Gert Wybe van der Wer¬ . 
Deze dienst is vanaf 393 beeld-
schermen bekeken (en daar kun-
nen dus meerdere mensen achter 
zitten). En dan nog wat informatie 
over ‘achter de schermen’. Wist 
u dat… De kerkdiensten 2 dagen 
voor uitzending zĳ n opgenomen. 
Zo begon voor een aantal men-
sen Pasen al op vrĳ dag! En Goede 
Vrĳ dag op woensdag. Het opne-

men van de dienst uit 2 blok-
ken bestond. Het 1e uur werden 
de gesproken teksten (opening, 
lezing, overdenking, gebeden) 
opgenomen. Het 2e uur werden 
de liederen opgenomen. Vervol-
gens werden alle fragmenten op 
de juiste plek gemonteerd. De tĳ d 
om de dienst te ‘monteren’ door 
handigheid is teruggelopen van 6 
uur voor de eerste dienst tot 2 
uur voor de laatste dienst. Vrien-
delĳ ke groet, Michiel Hasslacher.
Jarig. 25-07: mw. T. Smit-v/d 
Scheer, Witterweg 36, 9421 PG: 
89 jaar.
27-07: dhr. R. Tigelaar, J. de 
Walstr. 10-b, 9421 PP 81 jaar.
28-07: mw. W. Appeldoorn-Tol, 
Hoofdvaartsweg 136, 9406 XD 
Assen 75 jaar.
01-08: mw. W. Halsema-Korver, 
Rondgang 7, 9408 MC Assen 84 
jaar.
Jubileum. Dhr. D. Vos en mw. 
J. Vos-Heida, Kanaalweg 120, 
9421 ST die op 1 aug. 45 jaar zĳ n 
getrouwd. Wĳ  wensen u allen een 
£ jne dag en Gods zegen voor de 
toekomst!
Bedankt. Wĳ  willen graag ieder-
een bedanken die aan de online 
kerkdiensten heeft meegewerkt! 
Wat was het £ jn dat we op deze 
manier toch elke week een dienst 
konden beleven, waardoor we 
toch boven onze dagelĳ kse zor-
gen en bezigheden werden uitge-
tild en steeds weer bemoedigd 
konden worden. Zelf mocht ik 
een paar keer meewerken aan 
zo’n dienst, ik vond dat een heel 
bĳ zondere belevenis! De weerga-
ve van de opnames waren zo, dat 
wĳ  het gevoel hadden erbĳ  te zĳ n, 
zo mooi, dank aan Michiel! Maar 
zo langzamerhand gingen we het 
echte contact toch missen, het 
elkaar zien en spreken, dus wat 
£ jn dat dit vanaf 5 juli mogelĳ k is. 
Nogmaals bedankt voor alle inzet 
die dit mogelĳ k gemaakt heeft. 
Klaas en Marianne Karssen.
Voedselbank. 2 aug. En 6 sept.: 
garage Wollegras 21.
Actie ‘Vakantieuitstapje’
in Bovensmilde. Speciaal voor 
kinderen in Bovensmilde (e.o.), 
waarvan ouders/grootouders wei-
nig geld hebben voor extrà s en 
voor wie het vast héél mooi zal 
zĳ n om in de zomervakantie een 
(all inclusive) uitstapje te doen, 
wil de diaconie van de kerk het 
volgende mogelĳ k maken: Zĳ  ver-
zamelen zegelkaarten van Poiesz 
en ‘verzilveren’ deze vervolgens in 
entreekaarten voor Duinenzathe, 
Drouwenerzand of Wildlands. 
De entreekaarten ‘voor een vol-
ledig dagje uit’ geven zĳ  o.a. via 
De Voedselbank aan hen die voor 
zoiets zelf weinig middelen heb-
ben om zomaar even te doen. 
Breng dus graag één of meerdere 
geplakte ‘zegeltjeskaarten Poiesz’ 
en help daarmee realiseren dat 
er een zómaar bĳ zonder dagje-
uit voor iemand anders, mogelĳ k 
wordt! Vanzelfsprekend worden 
de voorwaarden rond gegevens 
‘privacy’ gerespecteerd! Inleve-
ren zegelkaarten mag bĳ  Donna 
Appelo, p/a Ribesstr. 12 en Hieke 
Herben, Floralaan 3 en Wilma 
Noorda, Wollegras 10.

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
I.v.m. de maatregelen betref-
fende het coronavirus worden 
onderstaande diensten uitgezon-
den via internet. Op de website: 
http://pkncoevorden.nl vindt u 
meer informatie en een directe 
link naar deze uitzendingen.
Kerkdienst 19 juli: Stadskerk 
10.00 ds. H. Cohen Stuart-Fens, 
Oosterhesselen. Organist: Ronald 
Ĳ mker. Deze dienst kan door 80 
gemeenteleden, die wonen op de 
postcodes 7742, 7752 en 7753, 
bezocht worden. Voor het bezoe-
ken van de dienst moet u zich van 
tevoren aanmelden via e-mail-
adres: stadskerk@pkncoevorden.nl
Ook wordt deze dienst uitgezon-
den via internet.
Kerkdienst 26 juli: Singel-
kerk 10.00 ds. J. Lambers-Niers. 
Organist: Jan Kamphuis.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boeke-
loo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdiensten 19 en 26 juli: 
10.00 ds. H. Klaassens.
De kerkdiensten wordt buiten 
gehouden op het kerkplein aan de 
Vaart.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Er worden alleen online dien-
sten gehouden.
Kerkdienst 19 juli: ds. Elly 
van der Meulen. O.v.d.: mw. G. 
Visser. Koster: dhr. R. Visser. 
Maken open LP liturgie: Peter 
Vermaas. Bediening beamer:
Marcel Haan.
Kerkdienst 26 juli: past. Roelf 
Stoel. O.v.d.: dhr. P. Homan. 
Koster: dhr. R. Visser. Maken 
open LP liturgie: Anna Oldeng-
arm. Bediening beamer: Eppo 
Velzing.

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Voorlopig kunnen de zondagse 
erediensten niet op de gebrui-
kelĳ ke manier plaatsvinden. De 
ochtenddiensten kunnen gevolgd 
worden via www.hkerk.nl en via 
de kerkradio van de hervormde 
kerk. 
Kerkdienst 19 juli: 9.30 ds. B. 
Heusinkveld.
Kerkdienst 26 juli: 9.30 niet 
bekend.
Vanaf zondag 2 aug. worden 
de ochtenddiensten in de kerk 
weer hervat. 
Jarig. 1-7-2020: mw. J. Gerrits, 
Kotterskamp 13: 79 jaar.
2 juli: mw. J. Veldman-Koppelman, 
Bruineveldweg 1: 80 jaar.
5 juli: dhr. W. Bartels, Esweg 21a: 
78 jaar.
7 juli: dhr. G. Gerrits, Waterto-
renweg 8: 85 jaar.
15 juli: mw. T. Wetering-Kolkman, 

Weelinckbroek 47: 87 jaar 
Jubileum. 8-7-2020: fam. B. 
Immink, Opgangerweg 4, 55 jaar 
getrouwd. Groot is uw trouw, 
o Heer, Iedere morgen aan mĳ  
weer betoond. Al wat ik nodig 
had, hebt Gĳ  gegeven. Groot 
is uw trouw, o Heer, Aan mĳ  
betoond.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten: 19 juli: De 
Antenne: 9.30 ds. K. van Sta-
veren. O.v.d.: Gerda Hofman. 
Organist: Nico Aalberts. Lec-
tor: Margreet Kuiper. VDK 
14.30 ds. K. van Staveren en ds. 
E. Wisselink. O.v.d: Leny Nĳ boer. 
Organist: Hans Niezink. Intre-
dedienst ds. Elly Wisselink.
Omdat we in juli zĳ n begonnen 
met kerkdiensten voor 100 men-
sen, is ook het maximum aantal 
aanwezigen voor deze dienst 100 
personen. Daarom is de kerk-
dienst alleen voor genodigden. Er 
komt een afvaardiging van de ker-
kenraden van Nieuw Amsterdam 
en Emmer-Compascuum. Ds. 
Wisselink is consulent in Emmer-
Compascuum. Daarnaast zĳ n 
de leden van de kerkenraad van 
Dedemsvaart en de beroepings-
cie. uitgenodigd. Aanvulling kan 
dan nog komen vanuit de verschil-
lende taakgroepen. Uiteraard is 
de dienst wel te volgen via kerk-
omroep.nl
Kerkdienst 26 juli: De 
Antenne: 9.30 ds. E. Wisse-
link. O.v.d.: Henny Logtenberg. 
Organist: dhr. J. Plender. Lec-
tor: Adriaan van Elburg.
Voor nadere informatie blĳ ft 
u aangewezen op de wekelĳ kse 
Nieuwsbrief en op De Samen-
spraak. 
Uitnodiging voor het bĳ wonen 
van de kerkdienst op de zon-
dagmorgen: Voor diegenen die 
zich aangemeld hebben op het 
systeem van Kerktĳ d.nl. Er wordt 
dinsdagavond of woensdagmorgen 
een uitnodiging verstuurd via de 
mail. Het is belangrĳ k om binnen 
48 uur aan te geven of je wel of 
niet komt. Zeg je af of reageer 
je niet, dan gaat het systeem via 
de mail andere mensen benade-
ren om tot het aantal van 100 te 
komen. De mensen die zich via 
de telefoon hebben opgegeven, 
krĳ gen van de koster een bericht 
voor vrĳ dagavond 18.00 uur. Het 
kan voorkomen dat je geen mail 
of telefoon krĳ gt, omdat er meer 
aanmeldingen zĳ n dan er plaats is. 
Het systeem houdt bĳ , wie al wel 
uitgenodigd is, en zal de volgende 
keer, eerst de mensen selecteren 
die nog niet zĳ n uitgenodigd! Wie 
zich nog niet heeft aangemeld 
voor de diensten, kan zich alsnog 
opgeven via bit.ly/37IOsK7 of 
aanmeldendiensten@pkn-dedem-
vaart.nl of bellen met één van de 
kosters.
Pastoraat in Coronatĳ d. De 
predikanten zullen alleen in uiter-
ste nood op huisbezoek komen, 
maar dan alleen met inachtneming 
van de regels die daarvoor door 
de overheid zĳ n bepaald. Natuur-
lĳ k kunt u wel met hen in gesprek 
via telefoon, email, brieven, 
whats-app of Facebook.
Corona: een ramp van ongeken-
de omvang. In veel landen in Azië 
en Afrika lĳ kt het aantal besmet-
tingen beperkt. Tegelĳ kertĳ d 

voltrekt zich daar een ramp die 
veel grotere gevolgen kan heb-
ben. Door verplichte lockdowns 
hebben mensen geen werk, geen 
inkomen, geen eten. Er is onvol-
doende gezondheidszorg. Ziekte, 
honger en dood dreigen. Kerk 
in Actie ondersteunt kerken die 
deze stille coronaramp helpen te 
voorkomen. De komende maan-
den is daar in ieder geval 1,2 mil-
joen euro voor nodig, maar dit 
bedrag stĳ gt nog iedere week.
Zieken. Clara Feyoena Heem, 
Hardenberg: dhr. J. Visscher, 
Rozenheim 89, De Sikkel, k. 30; 
mw. G. Nieswaag-Muller, Lepe-
laarweg 33, unit 3, k. 24; mw. J.M. 
Schipper-Dĳ sselhof, Asterstr. 30, 
unit 4, k. 1.
UMCG Postbus 30.001, 9700 RB 
Groningen, Hanzelaan 1, 9713 GZ 
Groningen: mw. Zomer, Steen-
bergerwĳ k 17.

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdienst 19 juli: ds. A. Fĳ en, 
Baalder. Collecte: Corona: een 
ramp van ongekende omvang. In 
veel landen in Azië en Afrika lĳ kt 
het aantal besmettingen beperkt. 
Tegelĳ kertĳ d voltrekt zich daar 
een ramp die veel grotere gevol-
gen kan hebben. Door verplichte 
Lock downs hebben mensen geen 
werk, geen inkomen, geen eten. 
Er is onvoldoende gezondheids-
zorg. Ziekte, honger en dood 
dreigen. Help een stille corona-
ramp voorkomen. Geef ook!
Kerkdienst 26 juli: ds. Zoete-
weĳ , Lemele. Collecten: 1. Dia-
conie. 2. Alg. kerkelĳ ke arbeid. 3. 
Kerk.
Bovenstaande diensten wor-
den online uitgezonden via kerk-
dienstgemist.nl (zĳ n in alle 3 ker-
ken te beluisteren). 

HARDENBERG
Centrum. Overleden. Op 2 
juli is op 93-jarige leeftĳ d overle-
den Christina Huisman-Weerts 
Zĳ  woonde in De Bekke, Burg. 
Bramerstraat. We leven mee met 
haar kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen.
Op 2 juli is Dina Waterink-
Zweers overleden, Noord-Oos-
terweg 19, Radewĳ k. Ze was 95 
jaar. Hendrik Jan, haar man, met 
wie ze 69 jaar getrouwd was, blĳ ft 
achter. Wĳ  leven mee met de kin-
deren, klein- en achterkleinkinde-
ren en in het bĳ zonder ook met 
haar man.
Op 8 juli is in de leeftĳ d van 91 
jaar overleden, Geertruida Hen-
drika Sturris-Bouwhuis. Trui 
woonde de laatste tĳ d in de 
Schoutenhof. Daarvoor in de 
Spinde en aan de Esweg 16. Ons 
medeleven gaat uit naar de kinde-
ren, kleinkinderen en allen die om 
haar heengaan rouwen.
Zieken. Mw. G. Hamberg-Meĳ e-
rink, Havenweg 118, 7772 AG, is 
vorige week met longontsteking 
opgenomen in het ziekenhuis.
Mw. Annie Ningbers Gedempte 
Haven 47, 7772 VD, is afgelopen 
week geopereerd aan haar voet 
en is nu als alles verder goed is 
verlopen in CFH voor revalidatie.
Daar verblĳ ven ook nog dhr. H. 
Reurink, Burg Schuitestr 44 (K8) 
en mw. G. Waterink, Jonkerlaan 
(Unit 5 K 22), Rheezerweg 73, 
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Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overĳ ssel en 
Flevoland, worden wekelĳ ks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelĳ k leven in 
de eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zĳ n 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

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?

Overijssel
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7771 TD.
Dhr. E. Evers, Bisschopshof 45, 
7772 WG, heeft heel erg goed 
gereageerd op de eerste 3 che-
mokuren, die hĳ kreeg tegen 
de ziekte van Hodgkin. Niets 
meer te zien. Nu volgen er nog 
3! Dankbaarheid bĳ hem en zĳn 
vrouw.
Jubileum. Dhr. en mw. Krui-
mink-Kappers, K. Doormanlaan 
15, 7772 XW, hopen op 17 juli 
met hun kinderen en kleinkinde-
ren te vieren dat ze 50 jaar gelden 
getrouwd zĳn. We wensen hen 
samen nog vele gezegende jaren 
toe.

Jarig. Op 17 juli hoopt dhr. A. 
Kruserbrink 44, 7772 XN, zĳn 
86e verjaardag te vieren.
Bloemen. Bĳ de Livestream-
diensten is er elke week een bos 
bloemen die de taakgroep pasto-
raat na de dienst, dus rond 12 uur 
naar iemand toe brengt. Mocht 
u mensen weten waar een bloe-
metje naar toe kan, meldt dat bĳ 
de taakgroep pastoraat of bĳ Piet 
Langbroek.
Radewĳk. Op 2 en 16 aug. zĳn 
we als wĳk de beurt voor de Live-
streamdienst in Radewĳk. We 
maken deze 2 diensten interactief 
en vragen jullie om een bĳdrage. 
Je kunt meedoen op verschillende 
manieren. Stuur bĳv. een £lmpje 

op met een groet of vakantiebe-
levenis. Of mail een foto van een 
mooie plek waar je komt met 
een beschrĳving. Je mag zelf iets 
schrĳven of je bent een mooie 
tekst tegengekomen die jou aan-
spreekt en die je door wilt geven. 
Of… bedenk het maar. Stuur je 
bĳdrage naar info@pietlangbroek.
nl De bloemen van de kerk uit 
Radewĳk zĳn vorige week zondag 
gebracht bĳ de fam. L. Waterink-
Soer, Stobbenhaarweg 6.
Jarig. De wĳkgemeente felici-
teert dhr. J. Eggengoor, Noord-
Oosterweg 12, met zĳn 80e ver-
jaardag op 5 juli.
DABAR Di¡elen is weer actief. 
Van 16 juli t/m 15 augustus zĳn 

weer twee teams van jongelui 
actief op Vakantiepark De Vecht-
vallei in Di¬elen, met evangelisatie 
en recreatiewerk. Voor de knut-
selclub zĳn ze op zoek naar lege 
�essen, vla,- yoghurt- en melk-
pakken. Ze maken hier lampions 
van voor de optocht. U kunt ze 
op vrĳdag inleveren bĳ OPA ach-
ter de Hessenwegkerk. Wel graag 
even omspoelen. U bent van 
harte welkom om een kĳkje te 
nemen hoe het team bezig is.

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 

j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 19 juli: 9.30 ds. H. 
de Haan, Den Ham. 19.00 ds. B. 
Breunesse, Hardenberg. O.v.d.: 
dhr. R. Lennips. Diaken: dhr. A. 
Maat. Collecten: PKN, kerk en 
gebouwen.
Kerkdienst 26 juli: 9.30 ds. T. 
Oldenhuis, Coevorden. Beer-
zerveld 19.00 gezamenlĳke 
dienst. O.v.d.: dhr. B. Veltink. 
Diaken: dhr. P. Olsman. Collec-
ten: diaconie, kerk en gebouwen.
Tekst. Een leven van waarde. 
Een zoon kwam bĳ zĳn vader en 
vroeg hem wat zĳn leven waard 
was. In plaats van de vraag te 
beantwoorden gaf zĳn vader hem 
een steen en vertelde hem dat 
hĳ er mee naar de markt moest 
gaan. En als iemand vroeg wat 
de steen kostte, moest hĳ alleen 
twee vingers op steken. Maar hĳ 
mocht de steen niet verkopen. 
De zoon ging met de steen naar 
de markt en al spoedig kwam er 
een vrouw die hem vroeg wat de 
steen moest kosten. De jongen 
stak twee vingers op. ‘2 euro?’ 
zei de vrouw. ‘Ik wil hem wel 
kopen voor 2 euro’. De jongen 
rende naar huis en vertelde zĳn 
vader dat er op de markt een 
vrouw was die de steen wilde 
kopen voor twee euro. ‘Ga met 
de steen naar het museum’ zei 
de vader ‘en als ze vragen wat je 
wilt hebben voor de steen dan 
steek je twee vingers op’. De 
jongen ging naar het museum en 
toen een man hem daar vroeg 
hoeveel hĳ voor de steen wilde 
en hĳ 2 vingers opstak zei de man 
‘200 euro?  Daar koop ik hem 
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Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.TOE AAN  
EEN NIEUWE 
SITE VOOR  
UW KERK?

Lees verder op pagina 7

Vacature Financieel medewerker Kerkelijk Bureau 
Het Kerkelijk Bureau verzorgt de administratie van de Protestantse Kerk in Assen. 
Als financieel medewerker ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
boekhoudkundige taken, ben je aanspreekpunt voor gemeenteleden en werk je 
in een klein team van medewerkers en vrijwilligers.

Taken
-	 voeren van financiële- en andere administraties 
-	 opstellen jaarlijkse begrotingen en jaarrekeningen
-	 verzorgen van betalingsverkeer 
-	 verzenden van en bewaking van betaling van facturen
-	 bijdragen aan een efficiënte werkwijze van het bureau
-	 voeren van salaris- en personeelsadministratie
-	 uitvoeren van algemene secretariële taken zoals  

beantwoorden van vragen via telefoon en e-mail

Kennis en vaardigheden
-	 MBO-plus werk- en denkniveau verkregen door opleiding en ervaring
-	 boekhoudkundige kennis en ervaring
-	 kennis van geautomatiseerde boekhoudkundige systemen
-	 kennis van en ervaring met sociaal fiscale wetgeving op het gebied van salarisadministratie
-	 enige kennis van de kerkorde 
-	 goede contactuele vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheid
-	 zorgvuldig, cijfermatig inzicht, precies, planmatig
-	 betrokken bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Wij bieden
-	 een werkplek in het centrum van Assen
-	 samenwerking in een klein, enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers
-	 een salaris volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland
-	 een aanstelling voor 16 uur per week gedurende één jaar met mogelijkheid tot vast 

dienstverband

Informatie en reageren
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jenneke Span,  
Hoofd Kerkelijk bureau telefoonnummer: 06 47277800.
Sollicitaties (liefst per e-mail) voor 1 augustus 2020 aan Jenneke Span, Hoofd kerkelijk Bureau, 
Collardslaan 2a, 9401 GZ Assen, e-mail: hoofdkerkelijkbureau@pkn-assen.nl

LAAT ZIEN WAT 
UW KERK DOET! 
DEEL DE 
VEELKLEURIGE
INFOGIDS UIT.

Een praktisch overzicht van uw kerkelijke activiteiten in het komende 
seizoen in een handzaam boekje. Om uit te delen aan gemeente-leden, 
nieuw-ingekomenen en geïnteresseerden. 

Meer informatie:  0546 - 577475 (vraag naar Geke Brinkers). 
www.welkomindekerk.nl

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2015 - 2016

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013

Van  -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Wierden

Seizoen 2013 - 2014

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2014 - 2015

HervGemPutten_2014-2015.indd   1 09-09-14   12:03

• verschijnt 

13 september

• bestel nu al

• vanaf €0,40 per stuk

gezamenlijkzondagsblad.nl/

inspiratiekrant

Maak uw hele straat blij

 met een speciaal kerkblad!

Het kerkenwerk start in september. Thema: ‘Het goede leven’ 
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bij de start van 
het nieuwe seizoen

vol tips

Advertenties

Verrassend creatief 
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Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve teksten
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve o�  ine media
Topic Creatieve Communicatie
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In mij n kleutertij d 
leerde ik een lied op school. We 
zaten in de kring. De juf speelde 
de melodie voor op haar blok-
fl uit. Eerst het hele lied, later 
alleen de beginnoot. Het werd 
mij n favoriet. Waarom? Ik kan 
mij n kleutergedachten nog oproe-
pen, inclusief mij n blij  bungelende 
benen. Omdat het lied natuurlij k 
over de lucht ging die ik bij na niet 
blauw kende en zelfs voorbij  die 
lucht. Het verhaalde van iets wat 
hoger was dan ik kon zien. Hoger 
dan vogels en vliegtuigen. Groter 
dan ik kan bedenken is iets, nee 
iemand die goed is, die naar ons 
glimlacht en die een Helper voor 
alle mensen wil zij n. Een Helper 
weet ik nu, zoals in de psalmen. Ik 
zag het voor me: iemand met een 
oneindig grote zakdoek en snoep-
jes tegen de pij n. Snoepjes waar je 
geen gaatjes van in je tanden kunt 
krij gen en die echt helpen. Zoiets 
stelde ik me voor. 

Hoger dan de blauwe luchten. 
Het lied maakte indruk, toen en 
nu. Als ik het zing voor mij n zoon, 
raakt het me. Zo klein en toch 
mag hij  al horen dat God van alle 
mensen houdt. Voor de Vader is 
ieder leven belangrij k. God kent 
tranen en pij n van zieken en ook 
van groot en klein. Hij  luistert. 
Deze dagen hoor ik daar ook 
de roep van de Black Lives Mat-
ter beweging in. In de afgelopen 
maanden gingen de demonstraties 
in sneltreinvaart de wereld over. 
Een geluid niet nieuw, opnieuw 
versterkt. Het kriebelt en irri-
teert, want het houdt ons een 
ongemakkelij ke spiegel voor. Het 
stelt een ieder voor de opgave 
naar onszelf, onze relaties en 
verbanden te kij ken met andere 
ogen. 

Moet een dominee daar ook over 
schrij ven? Ik geloof het wel. Juist 
een kerk zou vertrouwd moeten 
willen zij n met de ongemakke-
lij ke uitnodiging om onszelf en 
de wereld waarin we leven met 
andere ogen te bekij ken. Met alle 
risico’s van dien. Jezus keek in zij n 
leven om naar de mensen die niet 
als gelij ken werden behandeld in 
de wereld die hij  kende. Dit bleef 
niet zonder gevolgen. Uiteinde-
lij k werd Jezus een van hen en 
als misdadiger, ultieme outsider, 
gekruisigd. Hij  werd gekruisigd 
om dat God de Vader, zo ver weg, 
hoger dan de blauwe luchten, in 
Jezus, in zij n liefde dichtbij  kwam.  

En een moeder? Moet die haar 
kind met deze ideeën storen? 
Ik denk het wel. Mij n zoon mag 
weten dat God van hem houdt, 
maar dat dat voor alle mensenkin-
deren geldt. Ook als het irriteert. 
Ach, misschien overvraag ik een 
kinderlied nu ook wel wat. Ik zal 
mij n zoon over 25 jaar eens vra-
gen, hoe hij  het heeft beleefd.

God houdt van 
alle mensen 
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Kerkdienstgemist groeiende aanbieder van digitale uitzendingen

Geen factuur in maart, april en mei
Digitale kerkdiensten zijn 
een blijvertje, ook na corona. 
Een kerkdienst bijwonen via 
een livestream. Steeds meer 
mensen maken gebruik van 
deze mogelijkheid. Het aan-
tal digitale diensten piekte 
enorm tijdens de coronacri-
sis. Gaan de thuiskijkers- en 
luisteraars inmiddels weer 
naar de kerk?

Hoewel het virus wereldwij d nog 
lang niet overwonnen is, lij kt het 
in ons land onder controle te 
zij n. Eerder dan verwacht mogen 
we weer ‘gewoon’ naar de kerk. 
Maar gebeurt dat ook? Nu, in de 
vakantieperiode, hebben we daar 
nog niet zo veel zicht op. 

Steeds meer 
Deventenaar Klaas Jan Wierenga 
is optimistisch. “Er zal ongetwij -
feld een aantal mensen zij n dat 
niet meer naar de kerk zal gaan 
maar het overgrote deel zal dat 
wel doen. Tegelij kertij d zullen 
de digitale uitzendingen blij ven”, 
verwacht hij . Wierenga richtte in 
2004 Kerkdienstgemist op. Doel 
is de achterban van kerken de 
mogelij kheid te geven thuis een 
kerkdienst te volgen. De dienst-
verlening is gericht op mensen die 
om wat voor reden dan ook niet 
zelf naar de kerk 
kunnen komen. 
“Steeds meer 
kerken sluiten 
zich bij  ons aan, 
van Rooms Katholiek tot Evange-
lisch. Kerkdienstgemist wordt, in 
tegenstelling tot de Kerktelefoon 
vroeger, ook door jongere gene-
raties gebruikt.”

Beslissing
Het aantal mensen dat de kerk-
dienst via het beeldscherm 
bekij kt, heeft inmiddels het aantal 
volgers via de radio ingehaald. Op 
dit moment zij n er zo’n dertig 
procent meer kij kers dan luiste-
raars. Zelfs bij  Gereformeerde 
Gemeenten, dat is wel opvallend.” 
Wierenga constateert boven-
dien dat de tij d waarin kerken 
een beslissing nemen om over te 
gaan op het uitzenden van digitale 
diensten, steeds korter wordt. 

“Waar een kerk er vroeger vele 
maanden over deed, wordt er 
nu vaak binnen een paar weken 
een besluit genomen. Dit eff ect 
is waarschij nlij k versterkt onder 
invloed van de coronacrisis.”

Persconferentie
Direct na de persconferentie in 
maart, waar premier Mark Rutte 
verregaande maatregelen aan-

kondigde om 
het coronavirus 
te bestrij den, 
piekte Kerk-
dienstgemist. 

Wierenga: “Het aantal aanvra-
gen voor de eerste zondag na de 
mededelingen van het kabinet 
explodeerde en lag drie en een 
half keer zo hoog als normaal. De 
tweede zondag liep het helemaal 
storm. De Paasdagen vormden 
met zo’n twee miljoen kij kers en 
luisteraars een absolute piek.”
Kerken die eenmaal zij n begon-
nen met digitale diensten, zullen 
na de coronacrisis niet meer zo 
snel stoppen, zo is de verwach-
ting van Wierenga. “Wij  krij gen 
signalen dat ze ermee doorgaan, 
ook nu men weer fysiek in de 
kerken mag komen en er meer 
mensen bij  de dienst aanwezig 
mogen zij n.” 

Geen factuur 
Kerkdienstgemist bood deelne-
mers over de maanden maart, 
april en mei coulance in verband 
met de teruglopende inkom-
sten. Wierenga: “Wij  hebben 
over deze maanden geen factuur 
gestuurd. De kerk bepaalt zelf 
wat ze betaalt, was het motto. 
We wilden geen rekening sturen 
en geen overmatige winst maken 
in een tij d waarin ook kerken het 
fi nancieel gezien moeilij k hadden. 
In de praktij k bleek dat 65 pro-
cent van de kerken toch een bij -
drage heeft gestort, meestal het 
bedrag dat we altij d al in rekening 
brachten. Zij  zeiden: ‘We kunnen 
de factuur betalen, dus we doen 
dat ook gewoon.’ En nee, we gaan 
kerken die niet betaald hebben, 
niet later alsnog een factuur stu-
ren om geld binnen te halen. Ker-
ken waren echt helemaal vrij  om 
wel of niet te betalen.” 

Opschalen
Heeft deze actie Kerkdienstge-
mist niet in de fi nanciële pro-
blemen gebracht? Wierenga: 
“We hebben fl ink meer onkos-
ten gehad, omdat we door de 
veel grotere deelname moesten 
opschalen met een factor vij f. Al 
met al hebben we, mede door 
de grotere deelname toch een 

normale omzet gehaald, zodat we 
wel kunnen stellen dat er sprake 
was van een geslaagde actie. 
Vanaf de maand juni sturen we 
weer facturen. We hebben overi-
gens van diverse kerken gehoord 
dat ze dat wel net zo handig vin-
den.” 

In de cloud
Naast Kerkdienstgemist zij n er 
nog enkele andere aanbieders 
van digitale uitzendingen, zoals de 
Kerkomroep en YouTube. Waarin 
onderscheidt Kerkdienstgemist 
zich? Wierenga: “Onze dienst-
verlening gaat niet gepaard met 
advertenties en het grote voor-
deel is dat we in de cloud wer-
ken. Daardoor hebben we soepel 
kunnen opschalen voor de grote 
toeloop van kerken en digitale 
kerkgangers.” 

Creativiteit
Wierenga wil nog kwij t dat er bij  
de kerken veel creativiteit los-
komt wanneer de diensten via de 
luidspreker of het scherm wor-
den uitgezonden. “Muzikanten 
of koren studeren bij voorbeeld 
liederen van te voren in en bren-
gen die dan samen in een video 
die vervolgens via ons weer bij  
de luisteraars en kij kers terecht-
komt.”

“STEEDS MEER KERKEN SLUITEN ZICH BIJ 
ONS AAN, VAN ROOMS KATHOLIEK TOT 

EVANGELISCH. KERKDIENSTGEMIST

DOOR DS. JACOLINE 

BATENBURG, 

HOOGEVEEN

Kerken bezitten miljard euro
Kerkelijke gemeenten in de 
Protestantse Kerk in Neder-
land (PKN) hebben samen 
een vermogen van zeker 
een miljard euro, blijkt uit 
onderzoek van een advies-
commissie. 

Het gaat om geld dat ‘over’ is 
en dat de gemeenten niet nodig 
hebben om voort te kunnen 
bestaan, schreven het Neder-
lands Dagblad en Trouw onlangs. 

Klaas van der Kamp, classis-
predikant Overij ssel-Flevoland, 
reageert hierop op zij n website: 
“Het is nuttig als levend geld 

en vermogen goed onderschei-
den worden. Vermogen is geld 
dat door de eeuwen heen de 
kerken is toevertrouwd vanuit 
legaten en wat vaak is belegd in 
onroerend goed of aandelen. Je 
kan niet van vandaag op morgen 
over dat geld beschikken. Het is 
goed nu een campagne te voe-
ren om dat vermogen toeganke-
lij k te maken en in te zetten op 
plaatsen waar geestelij ke nood 
is. Levend geld is bedoeld om 
door levende lidmaten te wor-
den opgebracht om het lopende 
werk mogelij k te maken.”
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Zaterdag 18 juli
EO | NPO2 | 18.15
Nederland Zingt
Vorig jaar april vond de Neder-
land Zingt Dag plaats in de Jaar-
beurs in Utrecht. Ruim 10.000 
mensen zingen liederen rondom 
het thema: ‘HĲ  laat niet los’. Een 
Nederland Zingt Dag met een 
gouden randje.

Zondag 19 juli
EO | NPO2 | 11.05
Nederland Zingt Dichtbij 
Jurjen ten Brinke gaat in gesprek 
met Evelyn Koelewij n. Bij  haar 
geboorte liep ze CP (Cerebrale 
Perase ) op waardoor ze met 
een beperking door het leven 
gaat. Haar bij zondere verhaal 
wordt omlij st door muziek, 
samenzang en een Bij belse over-
denking.

Maandag 20 juli
KRO-NCRV | NPO2 | 20.40
De slimste mens
De populaire spelshow is terug! 
Onder leiding van Philip Freriks 
en het kritische oog van jurylid 
Maarten van Rossem gaan dage-
lij ks 3 prominente Nederlanders 
de strij d met elkaar aan.

Dinsdag 21 juli
KRO-NCRV | NPO1 | 20.30
Hello Goodbye
Joris Linssen is weer te zien in 
een nieuw seizoen Hello Good-
bye. Op Schiphol spreekt hij  
spontaan mensen aan die iemand 
wegbrengen of ophalen.

Woensdag 22 juli
AVROTROS | NPO1 | 21.30
Foodtruck gezocht
In ‘Foodtruck gezocht’ gooien 
mensen het roer volledig om. 
Sommigen zeggen hun baan op, 
anderen gaan voor het grote geld 
en weer anderen willen uit de 
WW of simpelweg iets nieuws in 
hun leven.

Donderdag 23 juli
NTR | NPO2 | 19.45
Verborgen Verleden
Bekende Nederlanders gaan 
opzoek naar hun familiegeschie-
denis. In deze uitzending maken 
we kennis met Wille Wartaal. Hij  
is een Nederlandse rapper, acteur 
en TV-presentator

Vrij dag 24 juli
KRO-NCRV | NPO1 | 19.00
Een huis vol
De familie Kraan krij gt de sleutel 
van hun nieuwe huis. Het is voor 
het eerst dat de kinderen het 
huis zullen zien en dat maakt dat 
iedereen gespannen door het huis 
loopt.

Boos, boos, boos. 
Het lij kt wel alsof 

de hele wereld boos is. 
Om corona natuurlij k. Maatre-
gelen die niet deugen, vrij heids-
beroving, anderhalve meter, een 
machtsmisbruikende overheid… 
Wat een verschil met het begin 
van de pandemie, toen de stem-
ming opperbest was en de wereld 
bestond uit louter mensen van 
goede wil. Wij  zouden het samen 
wel fi ksen, zongen onze oud-
jes en elkaar toe, verheerlij kten 
onze helden - van verpleegster 
tot loodgieter. En overal venster-
banken vol vrolij ke beertjes voor 
onze arme thuiszittende kinder-
tjes. 
Maar ineens verloren we het 
paradij s weer en werden we 
boos. We weigeren nog langer 
ons te laten intimideren door 
iets wat je met het blote oog niet 
kunt zien. ’t Lij kt die onzichtbare 
God wel, daar geloof je toch ook 
niet in.

En toen kwam racisme. En slaver-
nij verleden. En het klimaat dook 
weer op. En rellerige jongeren, 
hooligans, een ondeugdelij ke poli-

tiemacht. Wat zij n we boos op 
alles en iedereen.

Trouwens, ik realiseer me ineens 
dat ik eigenlij k ook wel boos ben. 
Heel-Ewg-Boos. Huh? 
Het zit zo. Kent u dat liedje nog, 
ergens uit de tachtiger jaren: ‘Ik 
heb die R niet’? Het hekelde dat 
schattige kinderkoor ‘Kinderen 
voor kinderen’, omdat daar alleen 
Gooise kindertjes welkom waren. 
Anderen kwamen er niet aan te 
pas, want:

“Ik heb die R niet
Gooise kak
Ik heb die zwaarbekakte R niet
Gooise kak
Ik krij gt die R gewoon niet lekker 
uit m’n strot
En als ik het probeert, zing ik m’n 
stembanden kapot” Google het 
maar eens. 

Die R, echt Be-Spot-Te-Lij k. 
Klinkt als ew. Luister drie tellen 
naar de radio en je hoort dit:
-Het tegengestelde is waaw 

-De laatste tij d hoowden we er 
vaak ovew
-Op lange tewmij n kan het goed 
uitpakken voor een mewk

Wat is dit voor een taal? Het is 
een taalgebrek. Ewg hè! En het 
echt erge is, die gehoorstorende 
ew neemt hand over hand onze 
taal over. Maar daar hoor ik nooit 
iemand over. Komt u uit het oos-
ten des lands? Dan bent u vast 
net zo boos. Wij  oosterlingen 
dienen namelij k te klinken als de 
Randstedeling. Mét ew en zonder 
onze eigen open oo’s en aa’s en 
ee’s, want anders tellen we niet 
mee. Erger nog, we worden nage-
bouwd en achter onze rug uitge-
lachen. En alsof dat nog niet erg 
genoeg is tast dit besmettelij ke 
virus ook de taal van onze jonge-
ren aan; steeds vaker hoor ik ze 
die westerse kak-ew gebruiken. 
Wat me nog bozer maakt. Hoezo 
verloochen je je eigen tongval? 
Wij  moeten ons verzetten, wij  
oosterlingen. Wij  moeten de han-
den ineen slaan. Een actiegroep 
oprichten. Een hashtag verzinnen. 
De-ew-het-land-uit.

Boosheid als het allernieuwste 
normaal? Dwaasheid ten top.

*Wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid, Spreu-

ken 14:29  
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DOOR WILLEMKE 

WIERINGA, WIERDEN

Altij d de ander op het oog
Fokke Obbema interviewt in de 
Volkskrant de 37-jarige Rotter-
damse predikant Marleen Blootens 
en vraagt haar naar de zin van het 
leven.

“Zinvol leven gaat niet om mij , 
maar altij d om de ander. Ik vind 
aandacht voor de ander heel zin-
vol, ook als het mensen zij n die 
ik niet heb gekozen, maar die 

mij  zij n toevertrouwd, zoals de 
mensen hier in de kerk, maar ook 
mij n buren en collega’s. Ik geloof 
dat het aan mij  is al die mensen 
die mij n wegen kruisen lief te 
hebben en het goede voor hen te 
zoeken. Dat draait om aandacht 
hebben, luisteren, betrokken zij n. 
Dat brengt je bij  de essentie van 
het bestaan.” God ontbreekt in 
dit antwoord. “Ik denk dat dit 
is wat God van mij  vraagt - hem 
liefhebben is de ander liefheb-
ben. Dat kan nooit los van elkaar. 
Als ik zo in het leven sta, met 
een open hart en open handen, 
dien ik hem. Jezus leefde altij d 
met anderen op het oog, nooit 
voor zichzelf. Zij n leven roept een 
beeld op dat voor mij  het karak-
ter van God vormt. Hij  is degene 
die bereid is zichzelf op te off eren 
voor de ander; degene die in dis-
cussie gaat met andersdenkenden; 
degene die mensen opzoekt die 
worden genegeerd. Zonder de 
Bij bel en de christelij ke traditie 
zou ik denk ik niet op dit ant-
woord zij n uitgekomen.”

Twij fel als levensovertuiging
In het weekendmagazine van 
Tubantia komt singer-songwri-
ter Stef Bos aan het woord. En 
uiteraard gaat het weer over zij n 
(geloofs)twij fel.

Bos komt uit een progressief-
christelij k nest en sprak met zij n 
vader vaak over het geloof. “Ik 
ben een absolute agnost; de vraag 
of er een bovennatuurlij ke macht 
is, vind ik niet interessant. Ik kij k 
liever om me heen, daar is al mys-
terie genoeg. Mij n pa was protes-
tant, maar op een open manier. 
Aan het einde, hij  is 92 geworden, 
zei hij : ‘Jongen, eigenlij k denken 
wij  precies hetzelfde, alleen geef 
ik het een andere naam.’ Zo wil ik 
ook oud worden: blij ven zoeken, 
niet vasthouden aan één waar-
heid. Weten dat twij fel ook een 
zekerheid is.” 

Kerkgang na corona
‘Wie zit er straks nog in de kerk?’ 
vroeg het Nederlands Dagblad
zich in coronatĳ d somber af.

Het houden van samenkomsten is 
een beproefd concept, dat al 
2000 jaar meegaat. Dat 
livestreams van kerkdiensten dat 
nooit volledig ondervangen, daar-
over is geen discussie. Bij  een 
livestream doet bij voorbeeld het 
lichaam niet mee. Terwij l naar de 
kerk gaan bij  uitstek een lichame-
lij ke bezigheid is, zegt liturgiewe-
tenschapper Marcel Barnard. ‘De 
kerkdienst draait om doen. Doop 
en avondmaal zij n zeer lichamelij -
ke handelingen. Hetzelfde geldt 

voor samen zingen. Dat is heel 
wat anders dan allemaal in je 
eigen huiskamer een tune inzin-
gen en die bij  elkaar plakken. Bij  
zingen is naar elkaar luisteren 
heel belangrij k. Het is samen 
op één adem komen.’ Ook de 
gang naar het kerkgebouw mist 
bij  een onlinedienst. Terwij l naar 
de kerk toe gaan een manier is 
waarmee gelovigen zeggen: ik 
onderschrij f wat hier gebeurt, 
hier hoor ik bij . Door steeds 
weer dat gebouw binnen te stap-
pen, ‘schrij f je het geloof je 
bestaan binnen’, in de woorden 
van Barnard. Naar de kerk gaan, 
is op zich al een belij denis.

De maatschappij  is 
veranderd 
In Tubantia vertelt Louis van Gaal 
hoe hĳ  de mentaliteit van jonge 
voetballers heeft zien veranderen.

“De maatschappij  is veranderd. Al 
in de jaren 90 riep ik dat de per-
missive society was begonnen, dat 
is daarna een zapcultuur gewor-
den en een gamecultuur. Mensen 
worden steeds individualistischer. 
Hoe verder ik in mij n carrière 
kwam, hoe meer energie het vak 
me kostte. Ik moest steeds dieper 
gaan in het brein van het individu 
om ze dienstbaar te krij gen aan 
het collectief”

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelĳ kse

voorvallen in haar familie met vĳ f kinderen en 

veertien kleinkinderen. 

-
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opval-
lende, bijzondere, verbijste-
rende of verhelderende cita-
ten uit kranten, bladen of 
websites. Voor u gelezen en 
geknipt door de medewer-
kers van het Gezamenlijk 
Zondagsblad.
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Zaterdag 25 juli
KRO-NCRV | Radio5 | 18.00
Zin in Weekend
Veel mensen brengen hun vakan-
tie door in Nederland. En door 
de coronacrisis hebben nog meer 
mensen de betekenis van wande-
len ontdekt. In deze uitzending 
Het Hilligenpad in Twente, Over-
ĳ ssel.

Zondag 26 juli
KRO | NPO2 | 9.45
Geloofsgesprek
Het geloofsgesprek is een spiritu-
eel gesprek dat als context dienst 
voor de aansluitende eucharistie-
viering. De presentatie is in han-
den van Leo Feĳ en. 

Maandag 27 juli
KRO-NCRV | NPO2 | 22.05
Veearts Maaike
Veearts Maaike toont hoe ont-
roerend het samenspel tussen 
veearts en boer kan zĳ n en biedt 
een unieke inkĳ k in het echte 
Nederlandse boerenleven.

Dinsdag 28 juli
KRO-NCRV | NPO1 | 20.35
Hello Goodbye
In deze a� evering van Hello 
Goodbye vertelt een trotse 
moeder waarom haar dochter 
Lots eigenlĳ k een wonder is, 
praat Joris met een jongen over 
hoe hĳ  verliefd werd op zĳ n ver-
pleegster.

Woensdag 29 juli
AVROTROS | NPO1 | 21.30
Foodtruck
In Foodtruck gezocht gooien 
mensen het roer volledig om. 
Sommigen zeggen hun baan op, 
anderen gaan voor het grote 
geld. Zo is er een alleenstaande 
moeder die naar eigen zeggen 
mislukt is in de liefde, maar toch 
een droom heeft om de liefde te 
verspreiden met haar foodtruck.

Donderdag 30 juli
NTR | NPO2 | 19.45
Verborgen Verleden
In deze uitzending gaat Carry 
Slee op zoek naar haar familie-
verleden. Zĳ  is in Amsterdam 
geboren (1 juli 1949) en is een 
Nederlandse kinderboeken-
schrĳ fster. Veel van haar boeken 
zĳ n ver£ lmd.

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

voor’. Vol opwinding rende de 
jongen naar huis. ‘Vader, vader in 
het museum willen ze de steen 
kopen voor 200 euro!’ Zĳ n vader 
bleef rustig. ‘Ga er nu mee naar 
een handelaar in bĳ zondere ste-
nen en als hĳ  vraagt wat de steen 
moet kosten, steek je weer twee 
vingers op. Maar verkoop de 
steen niet’. De handelaar bekeek 
de steen aandachtig en zei tegen 
de jongen ‘dat is een heel bĳ zon-
dere steen die je daar hebt, zo 
zĳ n er niet veel van in de wereld. 
Voor hoeveel wil je hem ver-
kopen?’. Weer stak de jongen 
twee vingers op. De handelaar 
keek naar de twee vingers. ‘Ik wil 
hem van je kopen voor 200.000 
euro. Onthutst rende de jongen 
met de steen naar zĳ n vader en 
vertelde wat de handelaar wilde 
betalen voor de steen. De vader 
keek zĳ n zoon aan. ‘Weet je nu 
wat je leven waard is? Mensen 
zagen de steen maar niet ieder-
een kon hem schatten op zĳ n 
innerlĳ ke waarde. Zo is het ook 
met mensen. Het maakt niet uit 
waar je vandaan komt, de kleur 
van je huid, waar je woont en of 
je rĳ k bent geboren. Het gaat 
er om in welke positie je jezelf 
plaatst. Je kunt je omringen 
met mensen die weinig waarde 
aan je hechten. En je hele leven 
denken dat jĳ  een ‘twee euro 
steen’ bent. Een mens van weinig 
waarde. Maar iedereen heeft een 
diamant in zich. Je kunt er voor 
kiezen om jezelf op een markt-
plaats te zetten waar je twee 
euro waard bent en je kunt je in 
een bĳ zondere stenenverzame-
ling plaatsen. Het is beter je te 
omringen met mensen die jouw 
innerlĳ ke waarde goed kunnen in 
schatten en je zult een gelukkig 
leven hebben. Kies mensen om je 
heen met wĳ sheid. En onthoud… 

de beste vrienden zĳ n zĳ  die je 
onbetaalbaar vinden.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdienst 19 juli: 10.00 uit-
zending via Kerkdienstgemist van-
uit de Johanneskerk. Voorgan-
ger: ds. M. Sytsma-van Oeveren, 
Kampen. Organist: Rick van der 
Linden. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Diaconie.
Kerkdienst 26 juli :10.00 uit-
zending via Kerkdienstgemist 
vanuit de Johanneskerk. Voor-
ganger: ds. J. Dekker, Lemele. 
Organist: Hendrik Loosman. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Vakantietĳ d. In het noorden 
zĳ n de vakanties inmiddels hun 
eerste week al ingegaan. Dit 
houdt in dat alle activiteiten op 
een laag pitje zĳ n gezet, al was dit 
de afgelopen vier maanden ook 
al zo vanwege het corona-virus. 
Die periode zal niet licht worden 
vergeten. Ook nu is voorzichtig-
heid nog steeds een must en kun-
nen we nog niet doen alsof alles 
weer gewoon gedaan kan wor-
den. Toch zĳ n we dankbaar dat er 
weer meer ruimte is om dingen 
te kunnen doen. Onder meer 
bezoekwerk aan zieken en een-
zamen kan gelukkig weer meer 
en daar zĳ n we blĳ  en dankbaar 
voor. We hopen en bidden dat 
we deze afgelopen tĳ d ook kun-
nen zien als een versterking 
van ons geloofsleven. We zĳ n 
stilgezet op de renbaan van ons 
leven. Een renbaan waarop we 
de wedstrĳ d niet kunnen winnen 
naar ieders verlangen. Dat moet 
ons toch aan het denken zet-
ten. Er is er Eén die bepaalt op 
welke manier de wedstrĳ d gelo-
pen wordt en hoe we als over-
winnaars de eindstreep kunnen 

halen. Want op die eindstreep 
staat Christus als De Overwin-
naar van alle leven te wachten op 
hen die zich gewonnen durven 
te geven aan zĳ n Koningschap. 
Dan mogen we van Hem de Eer-
kroon in ontvangst nemen. Dan 
pas zĳ n we met Hem overwin-
naars van de wedstrĳ d van het 
leven. En nu mogen we vakantie 
houden, uitrusten en misschien 
eropuit trekken. Hoe dan ook, 
tĳ d voor ontspanning en tĳ d om 
te genieten en leuke gezellige 

dingen te kunnen doen. Het is 
iedereen van harte gegund. Maar 
laten we tussendoor ook denken 
aan hen die om welke reden ook 
niet kunnen genieten van gezel-
ligheid en leuke dingen doen. 
We wensen hen veel sterkte en 
bovenal Gods onmisbare liefde 
en nabĳ heid toe. De vakantiege-
nieters wensen we een £ jne tĳ d 
toe maar ook Gods liefde om 
hen heen.
Hartelĳ ke groeten en veel zegen 
op uw en jullie levensweg.

berichten uit de gemeente
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voor samen zingen. Dat is heel 
wat anders dan allemaal in je 
eigen huiskamer een tune inzin-
gen en die bĳ  elkaar plakken. Bĳ  
zingen is naar elkaar luisteren 
heel belangrĳ k. Het is samen 
op één adem komen.’ Ook de 
gang naar het kerkgebouw mist 
bĳ  een onlinedienst. Terwĳ l naar 
de kerk toe gaan een manier is 
waarmee gelovigen zeggen: ik 
onderschrĳ f wat hier gebeurt, 
hier hoor ik bĳ . Door steeds 
weer dat gebouw binnen te stap-
pen, ‘schrĳ f je het geloof je 
bestaan binnen’, in de woorden 
van Barnard. Naar de kerk gaan, 
is op zich al een belĳ denis.

De maatschappĳ  is 
veranderd 
In Tubantia vertelt Louis van Gaal 
hoe hĳ  de mentaliteit van jonge 
voetballers heeft zien veranderen.

“De maatschappĳ  is veranderd. Al 
in de jaren 90 riep ik dat de per-
missive society was begonnen, dat 
is daarna een zapcultuur gewor-
den en een gamecultuur. Mensen 
worden steeds individualistischer. 
Hoe verder ik in mĳ n carrière 
kwam, hoe meer energie het vak 
me kostte. Ik moest steeds dieper 
gaan in het brein van het individu 
om ze dienstbaar te krĳ gen aan 
het collectief”

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelĳ kse

voorvallen in haar familie met vĳ f kinderen en 

veertien kleinkinderen. 

gebed van de week

Heer, blĳ f bĳ  ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blĳ f bĳ  ons en bĳ  Uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blĳ f bĳ  ons met Uw genade en goedheid,
met Uw troost en zegen,
met Uw woord en sacrament.
Blĳ f bĳ  ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twĳ fel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blĳ f bĳ  ons in leven en in sterven,
in tĳ d en eeuwigheid. 
(Avondgebed van Maarten Luther)

gebed

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Kloetinge, ds. J. Herweĳ er 
te Schouwen aan Zee (locatie 
Burgh), die dit beroep heeft 
aangenomen
te Harenkarspel, prop. A. 
Wingelaar te Huizen, die dit 
beroep heeft aangenomen

Aangenomen
naar Kockengen (herv.), ds. D. 
Breure te Waarder (hervormd)
naar Ede (herv., Nieuwe Kerk), 
ds. P.A. Verbaan te Ermelo (herv.)

GEREF. KERKEN (VRĲ G.)
Aangenomen
naar Hattem-Noord (De 
Open Poort), ds. A.M.J. Leene te 
Stellenbosch-Wes (Zuid-Afrika)

HERSTELD HERV. KERK
Aangenomen
naar Waarder, ds. L.W.C. 
Ruĳ grok te Poortvliet

GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
Kapelle-Biezelinge, te Lisse 
en te Rotterdam-Alexan-
derpolder, ds. H. Hofman te 
Kalamazoo (Michigan, VS), te 

Barendrecht, te Berkenwou-
de, te Drachten, te Gouds-
waard, te ‘s-Gravenpolder, 
te Den Haag-Scheveningen, 
te Hilversum, te Hoofddorp, 
te Krabbendĳ ke, te Kruinin-
gen, te Leerdam, te Leider-
dorp, te Lelystad, te Middel-
burg-Zuid, te Naaldwĳ k, te 
Nieuwdorp, te Nieuwerkerk 
(Zld), te Nĳ kerk, te Oolt-
gensplaat, te Oostkapelle, te 
Oudemirdum, te Poederoĳ -
en, te Puttershoek, te Rid-
derkerk (voor de zending in 
Ecuador), te Rilland-Bath, te 
Scherpenzeel, te Sint Anna-
land, te Stolwĳ k, te Terwol-
de-De Vecht, te Tholen, te 
Waarde, te Wolphaartsdĳ k, 
te Zoetermeer en te Zwolle, 
kandidaat P.C. Vlot te Dordrecht
te Houten en te Woerden, 
ds. R.A.M. Visser te Apeldoorn; 
te Zeist, ds. M. Joosse te Ede
te Groningen, ds. H. Brons te 
Vlaardingen; te Katwĳ k aan Zee, 
ds. A. Vermeĳ  te Oosterend 
(Texel)

Beroepbaar
kandidaat P.C. Vlot te 
Dordrecht

komen en gaan

RTV-tips
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Op vakantie hebben mensen 
niet altĳ d de mogelĳ kheid om 
naar de kerk te gaan. Of heb-
ben er geen zin in. Maar wie wél 
behoefte heeft om deze zomer 
te investeren in zĳ n of haar rela-
tie met God, kan deelnemen aan 
de Online Academy van de band 
InSalvation. Voor iedereen die 

wil groeien in zĳ n of haar geloof. 
Deelnemers ontdekken dat God 
te vertrouwen is, een roeping 
heeft voor ieders leven en hen 
op elk aspect van de reis wil lei-
den naar het beloofde land. De 
modules zĳ n beschikbaar tot eind 
2020, ook zeer geschikt voor 
jeugdgroep, huiskring, muziek-

team, etc... voor iedereen! Voor 
muzikanten en muziekliefheb-
bers zĳ n er tutorial video’s van 
de liedjes van het album Exodus. 
Het werkboek bevat een inter-
actieve PDF voor re� ectievragen 
en opdrachten en een challenge 
om met het geleerde aan de slag 
te gaan in het dagelĳ ks leven. Het 

digitale werkboek is online in te 
vullen, maar kan men ook zelf 
printen. Wie een laptop, tablet of 
telefoon heeft én een Bĳ bel, kan 
meedoen. 
Tot en met maandag 7 september 
komt er wekelĳ ks een nieuwe 
module, € 59, aanmelden: 
www.insalvation.com

Digitaal leren over God
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Drenthe

Aalden 10.00 ds. W. Hordĳ k
Alteveer GK 10.00 ds. H. 
Hoogeveen
Assen AK 10.00 dhr. R. Bus-
schers
Beilen PK 10.00 da. V. Thur-
kow
Borger GH 10.00 ds. R. Kleĳ er
Bovensmilde WK 10.00 ds. 
S. Kits
Coevorden GK 10.00 ds. 
Cohen
Diever GK 10.00 ds. T. 
Oldenhuis
Dwingeloo 10.00 dhr. J. de 
Boer
Elim GK 10.00 n.b.
Emmen GrK 10.00 ds. Rap-
poldt Ichthus 10.00 ds. Kajim 
Opgang 10.00 mw. H. Haan 
SH 10.00 mw. Cazemier
Emmer-Compascuum 10.00
n.b.
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Hĳ ken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. H. Hazeleger
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 n.b.
Hoogeveen GH 9.30 ds. C. 
Cluistra HK 9.30 n.b. OK 
9.30 ds. D. v/d Vaart
Klazienaveen EH 9.30
Nieuw-A’dam ZK 10.00 dr. 
H. Nobel
Nieuw-Balinge 10.00 15.00
Nieuw Weerdinge 10.00 n.b.
Nieuweroord GK 9.30 n.b.
Nĳ eveen GK 10.00 n.b.
Pesse OK 10.00 dhr. M. de 
Vries
Roden Op de Helte 9.30 ds. 
S. van Dĳ k
Ruinerwold/Koekange BH 
9.30 ds. C. v/d Meulen
Sleen DK 10.00 ds. J. Schef-
fer
Smilde KK 9.30 ds. H. Mars-
man
Tiendeveen 9.30 ds. L. v/d 
Sluis 15.00 prop. J. Scherphof
Valthermond 10.00 ds. van 
Elten
Westerbork VH 10.00 ds. M. 
Zĳ lstra SK 10.00 da. M. Le¬ ers
Zuidlaren DK 10.00 ds. R. Ten 
Have LK 10.00 ds. S. Van Dĳ k
Zuidwolde OK 9.30 ds. A. 
Linde
Zwartemeer GK 9.30 ds. H. 
Klaasens

 Zondag 26 juli 2020
Online-dienst = vetgedrukt
‘Normale’ dienst in veel gevallen 
ook online

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. H. 
Hoogeveen
Assen OK 10.00 dhr. R. Bus-
schers
Beilen PK 10.00 ds. A. Hek-
man
Borger GH 10.00 ds. H. 
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. 
H. Katerberg
Coevorden GK 10.00 ds. J. 
Lambers
Diever GK 10.00 ds. Van de 
Berg
Dwingeloo 10.00 dhr. H. Van 
Veldhuizen
Een 9.30 ds. F. Pierik 19.30 ds. 
Marchand
Elim GK 10.00 n.b.

Emmen GrK 11.00 ds. De 
Kruĳ ¬  Ichthus ds. Wĳ nsma
10.00 Opgang 10.00 ds. Kajim
SH 10.00 mw. Cazemier
Emmer-Compascuum 10.00
n.b.
Gees 10.00 ds. T. Ten Hove
Hĳ ken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. B. Urgert
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 dhr. J. Wiersma
Hoogeveen GH 9.30 n.b. HK 
9.30 n.b. OK 9.30 mw. R. van 
Dĳ k
Klazienaveen EH 9.30
Nieuw-A’dam ZK 10.00 dr. 
H. Nobel
Nieuw-Balinge 10.00 ds. A. 
Herk 15.00 ds. J. Boer
Nieuw Weerdinge 10.00 ds. 
Thon
Nieuweroord GK 9.30 n.b.
Nĳ eveen GK 10.00 mw. C. 
Nieuwenhuis
Pesse OK 10.00 ds. M. Haze-
leger
Roden Op de Helte 9.30 ds. 
E. de Vries
Ruinerwold/Koekange BH 
9.30 ds. A. Linde
Sleen DK 10.00 ds. L. v/d 
Veer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 9.30 ds. G. Kop-
pelman 15.00 ds. H. Born
Westerbork VH 10.00 ds. M. 
Zĳ lstra SK 10.00 da. M. Le¬ ers
Zuidlaren DK 10.00 mw. J. 
Verspuĳ  LK 10.00 past. I. Baron
Zuidwolde OK 10.00 ds. J. 
Bolhuis
Zwartemeer GK 9.30 ds. H. 
Klaasens

Flevoland

Zondag 19 juli 2020
Online-dienst = vetgedrukt
‘Normale’ dienst in veel gevallen 
ook online

Kraggenburg 10.00 dhr. J. 
Smit
Marknesse 9.30 dhr. J. Rit-
sema
Urk PK 10.00 ds. G. van Zan-
den 17.00 ds. A. Keleman De 
Poort 10.00 ds. A. Keleman 
17.00 ds. G. van Zanden
Zeewolde 10.00 dhr. R. de Bes

Zondag 26 juli 2020
Online-dienst = vet gedrukt
‘Normale’ dienst in veel gevallen 
ook online

Kraggenburg 10.00 ds. J. Ren-
kema
Marknesse 9.30 ds. W. Kok
Urk PK 10.00 ds. A. Keleman 
17.00 ds. G. van Zanden De 
Poort 10.00 ds. G. van Zanden 
17.00 ds. A. Keleman
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Overijssel

Zondag 19 juli 2020
Online-dienst = vetgedrukt
‘Normale’ dienst in veel gevallen 
ook online

Almelo De Ontmoeting 
10.00 dr. H. Post GrK 10.00 ds. 
S. Visser PK 10.00 mw. J. Wil-
lems Noach 10.00 ds. D. Van 
Bart
Beerzerveld 10.00 n.b.
Belt-Schutsloot 9.30 ds. J. 
Dekker
Bergentheim OK 9.30 ds. W. 
den Braber

Blokzĳ l/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. G. Vee-
ning
Bruchterveld 10.00 zang-
dienst
Daarle 9.30 n.b.
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. H. 
Schipper
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. K. Van Staveren VDK 14.30
verbintenisdienst
Delden OB 10.00 ds. C. Ver-
rips
Den Ham GK 10.00 ds. H. 
Haan
Enschede OK 10.00 ds. A. 
Reitsma Lonneker 10.00 da. R. 
Vedders Usselo 10.00 drs. L. 
Dekker BK 10.00 prop. G. Van 
Vliet JK 10.00 ds. Wiegers
Enter GK 9.30 ds. E. Overeem
Genemuiden GK 9.30 ds. A. 
v/d Spek GrK 9.30 ds. J. Tadema 
19.00 ds. A. Post
Heino 9.30 ds. F. Buitink
Hellendoorn DK 9.30 ds. J. 
Lotterman 19.00 ds. J. Dekker 
KW 9.30 ds. Groeneveld
Holten Kandelaar 9.30 ds. 
G. van Herk
Kampen OH 9.30 ds. B. 
Bregman
Kuinre 10.00 mw. C. Mulder
Kamperveen 9.30 dhr. P. Plas
Lemelerveld BK 9.30 ds. G. 
Naber
Lutten KK 9.30 da. G. Arends
Mariënberg SK 9.30 n.b.
Nieuwleusen MK 10.00 n.b.
GrK 10.00 n.b.
Nĳ verdal RB 9.30 ds. H. Van 
Dalen 18.30 ds. H. Paas HC 
9.30 ds. W. Kaljouw
Oldemarkt HG 9.30 mw. H 
Kramer GK 9.30 dhr. J. ter 
Horst
Ommen GK 10.00 ds. K. 
Hazeleger
Rĳ ssen GK 10.00 n.b.
Sint Jansklooster JK 10.00
da. Sĳ tsma
Staphorst 9.00 ds. J. Grif-
® oen
Steenwĳ k GrK 9.30 dhr. A. 
Schep OV 9.30 mw. E. Hadnagy 
EV 11.00 ds. E. Rooseboom
Vollenhove GrK 10.00 MK 
10.00 dhr. P. Durieux
Vriezenveen OK 9.30 ds. P. 
ten Kleĳ 
Vroomshoop Het Anker 
9.30 ds. F. Schipper 19.00 ds. 
W. den Braber
Westerhaar 9.30 ds. P. Dek-
ker
Wierden GK 9.30 n.b.Hoge 
Hexel 9.30 ds. H. Donken 
19.00 prop. H. Kramer
Wĳ he NK 10.00 da. M. Veen-
stra
Wilsum 9.30 ds. H. Scholing
Windesheim 10.00 ds. L. De 
Haan 19.00 ds. J. van Wĳ k
Ĳ sselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. G. Keĳ er
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. 
ter Beek
Zwolle AK 9.30 da. N. 
Eygenraam JK 9.30 n.b. Open 
Kring 9.30 n.b. SiK 10.00 ds. 
Verbaan StK 10.00 ds. P. Wie-
keraad
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Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 
10.00 ds. C. Elsinga GrK 10.00
ds. A. de Vries PK 10.00 ds. M. 

Montagne
Beerzerveld 10.00 n.b.
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim WK 9.30 ds. 
W. Broekema
Blokzĳ l/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. H. Torenbeek
Borne OK 10.00 ds. G. Vee-
ning
Bruchterveld 10.00 gastpre-
dikant
Daarle 9.30 n.b.
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. B. Zit-
man
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. E. Wisselink
Delden OB 10.00 ds. H. Van
Dĳ k
Den Ham HK 10.00 ds. Zoe-
teweĳ  19.00 ds. T. Oldenhuis
Enschede OK 10.00 ds. E. 
Sonneveld Lonneker 10.00
mw. M. de Vries Usselo 10.00
ds. O. Haasnoot BK 10.00 dhr. 
M. van Heĳ ningen
Enter GK 9.30 ds. H. Paas
Genemuiden GK 9.30 ds. 
Noort GrK 9.30 ds. H. Born 
19.00 ds. J. de Koeĳ er
Heino 9.30 ds. H. Van Ark
Hellendoorn PK 9.30 ds. L. 
Aangeenbrug 19.00 ds. J. Was-
senaar KW 9.30 ds. J. Was-
senaar
Holten DK 9.30 M. van San-
dĳ k
Kampen OH 9.30 ds. K. 
Jager
Kuinre 10.00 dhr. J. Breden-
ho¬ 
Kamperveen 9.30 ds. G. Ver-
steeg
Lemelerveld BK 9.30 ds. G. 
Naber
Lutten KK 9.30 dhr. Smit
Mariënberg SK 9.30 n.b.
Nieuwleusen MK 10.00 n.b.
GrK 10.00 n.b.
Nĳ verdal RB 9.30 ds. J. Schui-
temaker 18.30 ds. L. Aangeen-
brug HC 9.30 ds. H. Van Dalen
Oldemarkt HG 9.30 ds. P. 
Lindhout GK 9.30 ds. G. Ven-
huizen
Ommen GK 10.00 ds. K. 
Jelsma
Rĳ ssen GK 10.00 n.b.
Sint Jansklooster JK 10.00
ds. J. Dekker
Staphorst 9.00 ds. J. 
Wiersma
Steenwĳ k GrK 9.30 ds. D. 
Juĳ n OV 9.30 ds. A. van ‘t Zand 
EV 10.45 ds. A. van ‘t Zand
Vollenhove GrK 10.00 MK 
10.00 gemeenteleden
Vriezenveen OK 9.30 ds. H. 
Stolk
Vroomshoop Irene 9.30 ds. F. 
Schipper 19.00 ds. C. Elsinga
Westerhaar 9.30 ds. H. 
Schipper
Wierden DK 9.00 ds. A. Groe-
neveld 18.45 ds. H. Donken GK 
9.30 n.b.
Wĳ he NK 10.00 da. M. Veen-
stra
Wilsum 9.30 ds. T. Veenstra
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wĳ k 19.00 ds. H. De Jong
Ĳ sselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 n.b.
Zwartsluis GK 9.30 ds. A. v/d 
Spek
Zwolle JK 9.30 n.b. OK 10.00
ds. A. den Besten Open Kring 
9.30 n.b. SiK 10.00 ds. J. de 
Kok StK 10.00 n.b.

Colofon

DOOR DS. BURRET OLDE, ZAANDAM

Aan de familiegeschiedenis van de 
Palekahelu’s is de ontwikkeling 
van het eiland en de zendingsge-
schiedenis af te lezen. Achteraf 
gezien was de keuze van Wielen-
ga om een paar jonge mensen in 
huis op te nemen en op te leiden 
uitmuntend. 

Familie Palekahelu
Kabubu Palekahelu was één van 
de jonge mannen, die rond 1908 
bĳ  de familie Wielenga kwam 
wonen. Hĳ  werd verpleegkundige 
en heeft leiding gegeven aan het 
ziekenhuis Lindimara. Zĳ n kinde-
ren kregen een goede opleiding. 
Zĳ n zoon Jaap Palekahelu bĳ -
voorbeeld werd onderwĳ zer. Hĳ  
zette zich zĳ n hele leven in voor 
het onderwĳ s en werd inspec-
teur voor het gehele eiland. De 
kinderen van Jaap Palekahelu 
doorliepen de middelbare school 
en gingen studeren op Java. Met 
de kinderen van Jaap Palekahelu 

kerkdiensten

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

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

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

Eindredactie Willemke Wieringa

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

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

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

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

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

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

Advertentie-adviseur 
vacant

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

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

“Deze Bĳ bels kunnen onze militai-
ren houvast bieden en geestelĳ ke 
ondersteuning geven,” zei minister 
Ank Bĳ leveld van Defensie. Ze ver-
wĳ st hiermee naar de 6.000 Bĳ bels 
die het NBG onlangs schonk aan 
de krĳ gsmacht. “Militairen doen 
soms onder moeilĳ ke omstandig-
heden hun werk,” aldus Bĳ leveld. 
“Geestelĳ ke verzorging is daarom 
erg belangrĳ k. Ik ben blĳ  met deze 
Krĳ gsmachtbĳ bels, die beschikbaar 
zĳ n voor defensiepersoneel dat 
hier behoefte aan heeft.” Elk jaar 
krĳ gen circa duizend militairen zo’n 
LIBOZA-Bĳ beltje dat precies in de 
LInkerBOvenZAk van hun uniform 
past. Het NBG deelde onlangs 
6.000 Krĳ gsmachtbĳ bels uit aan 
Defensie.

Bĳ  de Landmacht werken 90 legerpredikanten en aal-
moezeniers, zĳ  delen de Bĳ beltjes uit. Bron: NBG

NBG schenkt 6.000 
LIBOZA-Bijbels
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Montagne
Beerzerveld 10.00 n.b.
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim WK 9.30 ds. 
W. Broekema
Blokzĳ l/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. H. Torenbeek
Borne OK 10.00 ds. G. Vee-
ning
Bruchterveld 10.00 gastpre-
dikant
Daarle 9.30 n.b.
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. B. Zit-
man
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. E. Wisselink
Delden OB 10.00 ds. H. Van
Dĳ k
Den Ham HK 10.00 ds. Zoe-
teweĳ  19.00 ds. T. Oldenhuis
Enschede OK 10.00 ds. E. 
Sonneveld Lonneker 10.00
mw. M. de Vries Usselo 10.00
ds. O. Haasnoot BK 10.00 dhr. 
M. van Heĳ ningen
Enter GK 9.30 ds. H. Paas
Genemuiden GK 9.30 ds. 
Noort GrK 9.30 ds. H. Born 
19.00 ds. J. de Koeĳ er
Heino 9.30 ds. H. Van Ark
Hellendoorn PK 9.30 ds. L. 
Aangeenbrug 19.00 ds. J. Was-
senaar KW 9.30 ds. J. Was-
senaar
Holten DK 9.30 M. van San-
dĳ k
Kampen OH 9.30 ds. K. 
Jager
Kuinre 10.00 dhr. J. Breden-
ho¬ 
Kamperveen 9.30 ds. G. Ver-
steeg
Lemelerveld BK 9.30 ds. G. 
Naber
Lutten KK 9.30 dhr. Smit
Mariënberg SK 9.30 n.b.
Nieuwleusen MK 10.00 n.b.
GrK 10.00 n.b.
Nĳ verdal RB 9.30 ds. J. Schui-
temaker 18.30 ds. L. Aangeen-
brug HC 9.30 ds. H. Van Dalen
Oldemarkt HG 9.30 ds. P. 
Lindhout GK 9.30 ds. G. Ven-
huizen
Ommen GK 10.00 ds. K. 
Jelsma
Rĳ ssen GK 10.00 n.b.
Sint Jansklooster JK 10.00
ds. J. Dekker
Staphorst 9.00 ds. J. 
Wiersma
Steenwĳ k GrK 9.30 ds. D. 
Juĳ n OV 9.30 ds. A. van ‘t Zand 
EV 10.45 ds. A. van ‘t Zand
Vollenhove GrK 10.00 MK 
10.00 gemeenteleden
Vriezenveen OK 9.30 ds. H. 
Stolk
Vroomshoop Irene 9.30 ds. F. 
Schipper 19.00 ds. C. Elsinga
Westerhaar 9.30 ds. H. 
Schipper
Wierden DK 9.00 ds. A. Groe-
neveld 18.45 ds. H. Donken GK 
9.30 n.b.
Wĳ he NK 10.00 da. M. Veen-
stra
Wilsum 9.30 ds. T. Veenstra
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wĳ k 19.00 ds. H. De Jong
Ĳ sselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 n.b.
Zwartsluis GK 9.30 ds. A. v/d 
Spek
Zwolle JK 9.30 n.b. OK 10.00
ds. A. den Besten Open Kring 
9.30 n.b. SiK 10.00 ds. J. de 
Kok StK 10.00 n.b.

zaterdag 18 juli
Matteüs 13:1-23

zondag 19 juli
Matteüs 13:24-35

maandag 20 juli
Matteüs 13:36-46 

dinsdag 21 juli
Matteüs 13:47-58

woensdag 22 juli
Zacharia 12:1-8

donderdag 23 juli
Zacharia 12:9-13:1

vrĳ dag 24 juli
Zacharia 13:2-6

zaterdag 25 juli
Zacharia 13:7-9

zondag 26 juli
Zacharia 14:1-11

maandag 27 juli
Zacharia 14:12-21

dinsdag 28 juli
Exodus 25:1-9

woensdag 29 juli
Exodus 25:10-22

donderdag 30 juli 
Exodus 25:23-30

vrĳ dag 31 juli 
Exodus 25:31-40

zaterdag 1 augustus 
Matteüs 14:1-12

Hoeveel deuren we ook achter 
ons dichtdoen, er blĳ ft altĳ d een 
voor ons open. (Rikkert Zuiderveld)

Wij lezen vandaag

Even doordenken
DOOR DS. BURRET OLDE, ZAANDAM

Aan de familiegeschiedenis van de 
Palekahelu’s is de ontwikkeling 
van het eiland en de zendingsge-
schiedenis af te lezen. Achteraf 
gezien was de keuze van Wielen-
ga om een paar jonge mensen in 
huis op te nemen en op te leiden 
uitmuntend. 

Familie Palekahelu
Kabubu Palekahelu was één van 
de jonge mannen, die rond 1908 
bĳ  de familie Wielenga kwam 
wonen. Hĳ  werd verpleegkundige 
en heeft leiding gegeven aan het 
ziekenhuis Lindimara. Zĳ n kinde-
ren kregen een goede opleiding. 
Zĳ n zoon Jaap Palekahelu bĳ -
voorbeeld werd onderwĳ zer. Hĳ  
zette zich zĳ n hele leven in voor 
het onderwĳ s en werd inspec-
teur voor het gehele eiland. De 
kinderen van Jaap Palekahelu 
doorliepen de middelbare school 
en gingen studeren op Java. Met 
de kinderen van Jaap Palekahelu 

waren mĳ n 
broers, zus en 
ik in onze jeugd 
goed bevriend. 
De onderlinge 
band is alleen 
maar sterker 
geworden. Na 
afronding van 

hun studie heeft de derde gene-
ratie zich ingezet voor de verdere 
ontwikkeling van kerk en samen-
leving: Sari Palekahelu werkt bĳ  
de overheid en zet zich, samen 
met haar gezin, volledig in voor 
de kerk in Pajeti. Dharma Paleka-
helu is gepromoveerd docent op 
Java en Irian Jaya. De vierde gene-
ratie groeit nu op. Aan het begin 
van deze ontwikkeling stonden 
zendeling Douwe Wielenga en 
Kabubu Palekahelu.

Kerk op Sumba en nationale 
kerkvergadering
Inmiddels zĳ n er 239 kerkge-
meenten, die een aantal dochter-
gemeenten om zich heen hebben. 
De kerk op Sumba heeft een 
synode en staf. Het was een grote 
eer voor de kerk en voorzit-
ter Alfred Samani om de andere 
90 kerken uit heel Indonesië in 
november 2019 te ontvangen: de 
zogenaamde Sidang Raya, die één 
keer in de vĳ f jaar plaats vindt. 
Twee weken lang waren 1200 

personen uit heel Indonesië te 
gast. Zelf mocht ik de Protestant-
se Kerk, de Evangelische Altre-
formierte Kirche uit Duitsland en 
Kerk in Actie vertegenwoordigen. 
De openingsceremonie leek wel 
een uitvoering van The Passion 
in Nederland. Er waren 10.000 
mensen buiten bĳ een. Twee 
koren met in totaal 200 zangers, 
muzikanten met trommels en 
dansers namen het middenter-
rein in bezit. Ruiters te paard en 
theater speelden ook een rol in 
het programma. Dominee Samani 
hield een preek 
over de moderne 
uitdagingen van de 
kerk. Een minister 
en de gouverneur 
van de provincie 
waren aanwezig. 
De gouverneur, 
die zelf moslim is, sprak tĳ dens de 
openingsceremonie en wenste de 
christenen een goede week toe. 
Verschillende commissies van 
de Sumbanese kerk doen goed 
werk, zoals het vrouwenwerk, dat 
ondersteund wordt door Kerk in 
Actie. 
Naast de Gereja Kristen Sumba 
zĳ n op het eiland ook de katho-
lieke kerk en een aantal kleine 
pinksterkerken gevestigd. De 
oecumenische contacten zĳ n over 
het algemeen goed.

Aanvullend onderwĳ s door 
lokale kerken 
Een aantal predikanten, zoals 
de aanstaande predikant Ester 
Damaris in Waimangura, nam met 
gemeenteleden het initiatief tot 
aanvullend onderwĳ s voor groe-
pen kinderen: ‘Taman baca’ (de 
Leestuin), waar kinderen boeken 
lenen, beter leren lezen en Engel-
se les volgen. De groep Nederlan-
ders bezocht het educatieproject 
van dominee Ester en raakte 
onder de indruk van het niveau 

van de kinderen. 
In de gemeente 
van Ester vond 
die zondag een 
uitgebreide kerk-
dienst plaats met 
huwelĳ ksinzege-
ning, belĳ denis en 

doop. Dat gebeurt vaak. De kerk 
op Sumba groeit! Ester Damaris 
Wolla Wunga verdient steun en is 
te vinden op Facebook.

In het binnenland van Sumba 
staat een schooltje met drie 
lokalen: Paponggu, 20 kilometer 
van Anakalang. 41 kinderen zit-
ten verdeeld over zes klassen. 
40% van hen kan nog niet lezen. 
De groep Nederlanders bezocht 

Wat is de oogst van 100 jaar 
zending op het eiland Sumba 
in Indonesië? We gaan terug 
in de voetsporen van D.K. 
Wielenga, die in 1904 naar 
dit afgelegen kleine eiland 
ging. Het evangelie vond zijn 
weg te midden van strijd en 
animistisch geloof. 

Zingende kinderen in Paponggu

Lees verder op pagina 10

zending

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

De oogst van 100 jaar 
zending op Sumba (III)

Feestelijke geklede Sumbanezen gaan 
naar de nationale kerkvergadering

DE OPENINGSCEREMONIE LEEK WEL 
EEN UITVOERING VAN THE PASSION. 
ER WAREN 10.000 MENSEN BUITEN 
BIJEEN. ZANGERS, MUZIKANTEN EN 

DANSERS NAMEN HET MIDDENTERREIN 
IN BEZIT.

De speciale ‘Inspiratiekrant’ van 
het Gezamenlĳ k Zondagsblad ver-
schĳ nt op 13 september. Thema is 
‘Het goede leven’, dat aansluit aan 
bĳ  de landelĳ ke startzondag. De 
krant staat boordevol inspireren-
de artikelen en interviews voor 
het nieuwe kerkseizoen. De Inspi-
ratiekrant kunt u uitdelen: in uw 
straat, in uw wĳ k, in uw dorp of 
stad, en natuurlĳ k ook tĳ dens de 
startzondag. In de krant is extra 
ruimte beschikbaar voor interes-
sante activiteiten die uw kerk 
gaat organiseren in de komende 
herfst- en winterperiode. Die 
berichten plaatsen wĳ  gratis. Ook 
kunt u ervoor kiezen om in de 
Inspiratiekrant een � yer of folder 
te leggen met uw winterprogram-
ma. Overleg er nu vast over in uw 
eigen gemeente en maak gebruik 
van deze mogelĳ kheden!

Bestellen kan nog tot maandag 7 september 12.00 uur 
via: www.gezamenlĳ kzondagsblad.nl/inspiratiekrant

Uw info in 
Inspiratiekrant
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Kerkdiensten worden nog niet 
gehouden.

Pastorale hulp.
Mocht u die nodig hebben, neemt 
u dan contact op met een van de 
ouderlingen.

Zieken, eenzamen en allen die 
pĳ n en verdriet hebben wensen 
we Gods troost en nabĳ heid toe.
Mw. De Vries is weer thuis en 
ontving een fruitmand met de 
beste wensen voor een spoedig 
herstel.

Bloemen.
Jarigen van afgelopen maanden, 
die vanwege het coronavirus op 
hun bloemen moesten wachten, 
hebben die nu alsnog, met 
hartelĳ ke felicitaties, ontvangen. 
Dat zĳ n: mw. L. Mulder-
Broekman, mw. E. Kruithof-
Kleene, dhr. M. Kruithof en mw. 
V. Wouters-Dekker.

Overdenking: Psalm 143:5-6.
‘Ik denk terug aan vroeger 
dagen, mĳ mer over uw dagen 
en beschouw het werk van uw 
handen, ik strek mĳ n handen 
naar u uit, dorstig als droge 
aarde’. Je kunt op verschillende 
manieren denken aan vroeger. Je 
kunt denken aan wat mislukt is 
en aan de negatieve gevolgen die 
je nog steeds ondervindt. Maar 
je kunt ook denken aan wat er 
wel goed ging, aan het wonder 
dat je overkwam, de redding, 
het moment waarop je besefte 
door het oog van een naald te 
zĳ n gegaan. Of het besef: als ik 
daar en daar niet geweest was, 
had ik je nooit ontmoet. Dan zit 
je zomaar ineens te glimlachten. 
Het is goed terug te denken 
aan de momenten waarop je 
merkte dat God er was, toen je 
voelde dat Hĳ  ingreep, je redde 
of tegenhield, je optilde of je 
de weg versperde. Dat zĳ n de 
herinneringen die impact hebben 
gehad en opnieuw invloed hebben 
als je ze weer oppoetst. Dan 
strek je je handen uit en bid: 
‘Kom! Ik sta droog. Kom met 
een regentje van zegen. Dan � eur 
ik weer op. Dan kom ik weer 
tot bloei.’ Ik kan weer lopen 
(door Harmen Oosterhof, uit 
Gedichten en Gedachten)

De zaal was die avond behoorlĳ k 
bezet. De gebedsgenezer begon 
met een stevig gebed. Daarna 
hield hĳ  het publiek in de ban. 
Hĳ  hakte de duivel £ naal in de 
pan. Na a� oop was een man naar 
buiten gestrompeld. Hĳ  stond 
daar door vreugde of verdriet 
overrompeld. ‘Ik kan weer 
lopen!’, riep hĳ  en toen vroeg 
een vrouw: ‘Bent u door deze 
man genezen? Wat gauw!’ ‘Wel 

Kies...
of neem beide!

Elke 14 dagen
GZ op de 
deurmat

Elke 14 dagen
GZ-Post 

in de mail

3 maanden op proef 
voor € 8,95

ga naar:
www.gezamenlĳ kzondagsblad.nl

/abonnement-nemen

ga naar:
www.gezamenlĳ kzondagsblad.nl

/GZ-post

Gratis

Advertenties

deze school ook en schrok ervan. 
Sommige kinderen moeten wel 
een uur lopen om naar school 
te komen. Vĳ f jonge ambtena-
ren hebben vrĳ willig het initi-
atief genomen 
tot ‘Sumba Bisa’ 
(Sumba kan). Zĳ  
komen bĳ  een 
twintigtal scho-
len, verstrekken 
schooltassen, 
boeken, petten, 
schoenen en ondersteunen de 
leerkrachten in de aanpak van 
het onderwĳ s. Het lĳ kt de over-
heid niet te lukken in afgelegen 
gebieden volwaardig onderwĳ s 
te organiseren. Het budget voor 

lokaal onderwĳ s wordt wel ver-
strekt door de provincie, waartoe 
Sumba behoort. Het lĳ kt erop 
dat de lokale overheid niet het 
vermogen heeft het onderwĳ s te 
laten uitvoeren. Ook is het niveau 
en het salaris van de leerkrachten 

te gering. In som-
mige gevallen hou-
den dorpshoofden 
de kinderen liever 
thuis, zodat ze 
kunnen werken. 
Op Facebook is 
‘komunitas Sumba 

Bisa’ te vinden. Het bezoek aan 
deze school was hartverwar-
mend. De kinderen zongen lie-
deren en wilden zelfs het Neder-
landse lied ‘Dit is de dag’ leren. 
Ze durfden ons vragen te stellen 
ondanks hun verlegenheid. Bĳ  het 
afscheid zongen ze uit volle borst 
het lied ‘Ikut Yesus’ (Volg Jezus). 

Uitdagingen en wederkerige 
zending?
Zoals beschreven is het niveau 
van het onderwĳ s voor de over-
heid én de animistische cultuur 
voor de kerk een uitdaging. Orga-
nisatie en £ nancieel beleid vragen 
in het algemeen aandacht. De 
droogte, leegloop van het platte-
land, de uitbuiting van Sumbanese 
arbeidskrachten in naburige lan-

den én exploitatie van de bodem 
door grote bedrĳ ven zĳ n zorge-
lĳ k. Hier besteedt de kerk aan-
dacht aan, maar er is ook steun 
nodig. 

De verhouding met de islam is op 
Sumba, net als in veel gebieden in 
Indonesië, geen echt probleem. 
Moslims en christenen wonen 
immers al decennialang naast 
elkaar. Tĳ dens kerst en het einde 
van de ramadan gaan buren bĳ  
elkaar op bezoek. De verhou-
ding islam-christendom is meer 
een nationaal-politiek en inter-
nationaal probleem, dat gevoed 
wordt door de media, dan een 
lokaal probleem in Indonesië. 
Het is daarentegen ook zo dat er 
in enkele gebieden in Indonesië 
geweld vanuit religieuze motieven 
plaatsvindt. Dat laatste is in een 
aantal gevallen problematisch en 
levensbedreigend. 

Sumba in 2020
In het groeiend toerisme ver-
heugt Sumba zich tot nu toe, 
alhoewel sommige niet-Sumbane-
se ondernemers er het meest van 
pro£ teren. 
De Sumbanezen zĳ n dankzĳ  inter-
net goed op de hoogte van wat er 
in de hele wereld gebeurt. Indo-
nesiërs in het algemeen gebruiken 

graag Facebook en Whatsapp. 
De kerk van Sumba kĳ kt in het 
bĳ zonder naar wat er met de 
Nederlandse kerken gebeurt. 
Enkele Sumbanese theologen 
kregen de gelegenheid een ver-
volgstudie in Nederland te doen. 
Zouden zĳ  moeten blĳ ven en 
het evangelie terugbrengen naar 
Nederland? Het zou kunnen. 

In ieder geval kunnen wĳ  samen 
met de kerk op Sumba terugkĳ -
ken op de gezegende arbeid van 
zendelingen als D.K. Wielenga en 
de Sumbanese werkers en predi-
kanten.

IN DE GEMEENTE VAN ESTER VOND 
DIE ZONDAG EEN UITGEBREIDE 

KERKDIENST PLAATS MET 
HUWELIJKSINZEGENING, BELIJDENIS 
EN DOOP. DAT GEBEURT VAAK. DE 

KERK OP SUMBA GROEIT!

Meer weten?
Op internet is de promotie-
£ lm van de vertaling van het 
boek van Wielenga te zien via 
de zoekterm ‘promo trans-
lation book Wielenga’. Het 
aanbieden van het eerste deel 
van het vertaalde boek op de 
nationale kerkvergadering in 
nov. 2019 via de zoekterm 
‘presentatie boek Wielenga 
Sidang Raya’. Meer info: 
www.sumba-nederland.nl en 
www.kerkinactie.nl

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

Vervolg van pagina 9

De Bĳ bel bevat veel voorbeelden 
van sensationele gebeurtenissen, 
ook wel wonderen genoemd. 
Denk aan de genezingen van 
Jezus. Diverse wonderen zĳ n 
in de kerkgeschiedenis gedocu-
menteerd. Op de tentoonstelling 
‘Allemaal wonderen’ zĳ n tientallen 
kunstwerken over dit onderwerp 
te zien. Ter gelegenheid van de 
expositie verscheen een boek, dat 
hoofdredacteur dr. Jan Dirk Was-
senaar alvast gelezen heeft. 
In het boek worden veel kunst-
werken in beeld gebracht en 
deskundig beschreven. Ook zĳ n 
er meer beschouwende artikelen 
over het fenomeen ‘wonder’ te 
vinden. Bĳ voorbeeld ‘Eerst gelo-
ven, dan zien’ (van godsdienstsoci-
oloog Hĳ me Sto¬ els) en ‘Gebeds-
genezing in Nederland’ (van 
godsdienstpsycholoog Miranda 
Klaver). Het is wel duidelĳ k: dit 
zĳ n godsdienstwetenschappelĳ ke 
bĳ dragen. Dat geldt nog meer 
voor opstellen over wonderen 
in de islam en in het hindoeïsme. 
‘Dat is begrĳ pelĳ k’, aldus Wasse-
naar. ‘Van een museum moet men 
geen theologische visie verwach-
ten. Toch is de teneur van het 
hele boek dat de wonderen de 
wereld nog niet uit zĳ n.’

Allemaal wonderen; ISBN 9789462583740, € 24,95 - 

tentoonstelling t/m 23 augustus in Utrecht, Museum 

Catharĳ ne Convent, www.catharĳ neconvent.nl (reserve-

ren verplicht)

Tentoonstelling en 
boek over wonderen

DOOR DR. JAN DIRK WASSENAAR, 

HELLENDOORN

John Bunyan, De Chris-
tenreis. Met kanttekenin-
gen. Vertaald en ingeleid 
door prof.dr. A. Baars; Uit-
geverĳ  De Banier, Apeldoorn, 
2018; gebonden, 378 p.; ISBN 
9789087181208; € 26,95
Een nieuwe vertaling van een 
klassiek werk op het christelĳ ke 
erf, dat in 1678 verscheen. In deze 
uitgave zĳ n ook de Apologia, het 
openingsgedicht waarin de auteur 
de diepste bedoeling van zĳ n 
boek duidelĳ k maakt, opgeno-
men; alsmede de oorspronkelĳ ke 
kanttekeningen. Maar dat is nog 
niet alles: de vertaler biedt ook 
een uitvoerige inleiding aan en in 
tal van voetnoten licht hĳ  bĳ zon-

derheden toe. Zo komt een oude 
stichtelĳ ke pennenvrucht, waarin 
vaak op de bĳ bel teruggegrepen 
wordt, opnieuw tot leven. De 
lezer wordt erdoor meegenomen 
op zĳ n eigen reis naar de hemel-
stad. 

Dr. Pieter A. Siebesma, 
Messiasbelĳ dende Joden 
door de eeuwen heen. Een 
geschiedenis van een ver-
geten groep; Den Hertog 
B.V., Houten, 2019; 200 p.; ISBN 
9789033130137; € 13,50
Zolang de gemeente van Jezus 
Christus bestaat, zĳ n er Joden 
geweest die Jezus als Messias heb-
ben aanvaard en Hem zĳ n gaan 
volgen. Vanwege hun dubbele loy-
aliteit - ze waren en zĳ n Joods en 
christen - hebben ze vaak vĳ and-
schap ervaren. Het is een goede 
zaak dat de auteur met zĳ n boek-
je aandacht voor deze broeders 

en zusters vraagt. Om te begin-
nen geeft hĳ  een de£ nitie van het 
begrip ‘Messiasbelĳ dende Joden’. 
Daarna behandelt hĳ  de geschie-
denis van deze kleine, nogal eens 
veronachtzaamde groep gelo-
vigen. De focus ligt daarbĳ  op 
(West)Europa en Nederland.

Herman Pleĳ , Oefeningen 
in genot. Liefde en lust in 
de late Middeleeuwen; Uit-
geverĳ  Prometheus, Amsterdam, 
2020; gebonden, 434 p.; ISBN 
9789044642803; € 29,99
Als het om de verwoording en de 
verbeelding van seksualiteit (zeg 
maar gerust: seks) gaat, zĳ n wĳ  
in onze dagen heel wat gewend. 
Maar in de Middeleeuwen kon 
men er ook wat van. Het gangba-
re beeld dat de kerk het lichaam 
toen in opperste kuisheid gevan-
gen hield, blĳ kt niet te kloppen. 
Voor aards genot wist men een 

boeken

rechtvaardiging te vinden in de 
Bĳ bel. Rond 1500 schiepen rede-
rĳ kers literatuur die dat zelfs ver-
heerlĳ kte. In de zestiende eeuw 
volgde wel � inke repressie. Een 
vlot, smeuïg geschreven boek, 
met bĳ zondere aandacht voor 
de verhouding tussen geloof en 
moraal, toegespitst op de visie 
op seksualiteit (zeg maar weer 
gerust: seks). De lezer die preuts 
ingesteld is, zal vaak moeten blo-
zen…
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Kerkdiensten worden nog niet 
gehouden.

Pastorale hulp.
Mocht u die nodig hebben, neemt 
u dan contact op met een van de 
ouderlingen.

Zieken, eenzamen en allen die 
pĳ n en verdriet hebben wensen 
we Gods troost en nabĳ heid toe.
Mw. De Vries is weer thuis en 
ontving een fruitmand met de 
beste wensen voor een spoedig 
herstel.

Bloemen.
Jarigen van afgelopen maanden, 
die vanwege het coronavirus op 
hun bloemen moesten wachten, 
hebben die nu alsnog, met 
hartelĳ ke felicitaties, ontvangen. 
Dat zĳ n: mw. L. Mulder-
Broekman, mw. E. Kruithof-
Kleene, dhr. M. Kruithof en mw. 
V. Wouters-Dekker.

Overdenking: Psalm 143:5-6.
‘Ik denk terug aan vroeger 
dagen, mĳ mer over uw dagen 
en beschouw het werk van uw 
handen, ik strek mĳ n handen 
naar u uit, dorstig als droge 
aarde’. Je kunt op verschillende 
manieren denken aan vroeger. Je 
kunt denken aan wat mislukt is 
en aan de negatieve gevolgen die 
je nog steeds ondervindt. Maar 
je kunt ook denken aan wat er 
wel goed ging, aan het wonder 
dat je overkwam, de redding, 
het moment waarop je besefte 
door het oog van een naald te 
zĳ n gegaan. Of het besef: als ik 
daar en daar niet geweest was, 
had ik je nooit ontmoet. Dan zit 
je zomaar ineens te glimlachten. 
Het is goed terug te denken 
aan de momenten waarop je 
merkte dat God er was, toen je 
voelde dat Hĳ  ingreep, je redde 
of tegenhield, je optilde of je 
de weg versperde. Dat zĳ n de 
herinneringen die impact hebben 
gehad en opnieuw invloed hebben 
als je ze weer oppoetst. Dan 
strek je je handen uit en bid: 
‘Kom! Ik sta droog. Kom met 
een regentje van zegen. Dan � eur 
ik weer op. Dan kom ik weer 
tot bloei.’ Ik kan weer lopen 
(door Harmen Oosterhof, uit 
Gedichten en Gedachten)

De zaal was die avond behoorlĳ k 
bezet. De gebedsgenezer begon 
met een stevig gebed. Daarna 
hield hĳ  het publiek in de ban. 
Hĳ  hakte de duivel £ naal in de 
pan. Na a� oop was een man naar 
buiten gestrompeld. Hĳ  stond 
daar door vreugde of verdriet 
overrompeld. ‘Ik kan weer 
lopen!’, riep hĳ  en toen vroeg 
een vrouw: ‘Bent u door deze 
man genezen? Wat gauw!’ ‘Wel 

nee,’ riep hĳ  huilend, achter een 
zakdoek verscholen, ‘t Is veel 
erger… mĳ n £ ets is gestolen!

Ode aan Elly en Rikkert (door 
Jantine van Iersel-Veenhof, uit 
Woord en dienst).
Ze zĳ n een gouden duo: Elly en 
Rikkert. In mei namen ze afscheid. 
I.v.m. de coronamaatregelen 
gaven ze een digitaal concert via 
de livestream. In het nummer 
‘Mooi geweest’ blikken ze 
terug op hun carrière: samen 
gemusiceerd, samen gezongen, 
samen liedjes geschreven en dus 
voor altĳ d samen. Ze maakten 
50 jaar lang muziek voor jong en 
oud. Zelf ben ik een fervent fan 
– al in mĳ n jonge jaren raakte ik 
vertrouwd met hun liedjes. Hun 
teksten laten veel zien van hun 
eigen geloofsleven. Het christelĳ k 
geloof in een notendop, meestal 
met een praktische toepassing 
en een kwinkslag. Humor 
ontbrak nooit. Hun liedjes over 
uiteenlopende onderwerpen, 
van de geboorte tot aan de 
wederkomst, zĳ n nog altĳ d goed 
te zingen. Daarop breng ik graag 
een ode aan deze twee mensen 
die vele volwassenen en kinderen 
nog altĳ d in het hart weten te 
raken. Dank en het ga jullie goed, 
Elly en Rikkert. A Dieu!

Een (nog) onbekende 
geschiedenis (uit: Israël-
actueel)
Decennialang stond Nederland 
bekend als het land dat het 
tĳ dens de Tweede Wereldoorlog 
massaal opnam voor de Joodse 
bevolking. Met nieuwe feiten 
die in de afgelopen jaren aan 
het licht zĳ n gekomen, heeft 
dat imago echter steeds meer 
deuken opgelopen. Kunnen we 
nog wel langer vasthouden aan 
het positieve beeld dat zo lang 
heeft overheerst? Of is het 
tĳ d om dit wat bĳ  te schaven? 
Het gesprek over deze vraag 
lĳ kt in een stroomversnelling 
terecht gekomen te zĳ n 
sinds premier Rutte tĳ den de 
Nationale Holocaustherdenking 
in Amsterdam excuses aanbood 
voor het handelen van de 
overheid tĳ dens de oorlog. 
Hĳ  erkende dat er te weinig 
gedaan was om de Joodse 
bevolking te beschermen. Te veel 
functionarissen voerden in de 
oorlog simpelweg uit wat van hen 
gevraagd werd, erkende Rutte. 
Uiteindelĳ k werd 75% van de 
Nederlandse Joden vermoord – 
het hoogste percentage van bezet 
West-Europa. Bĳ na alle 200.000 
ambtenaren vulden tĳ dens de 
bezetting een ariërverklaring in. 
Tegelĳ kertĳ d bracht hetzelfde 
ambtenarenapparaat ‘keurig’ 
in kaart welke Nederlanders 
van Joodse komaf waren. 
Hun aantal bleek 140.000 te 
zĳ n. ‘Bevolkingsboekhouding 
is dienen’, schreef een 
topambtenaar aan de Duitse 
bezetter. Door de gegevens van 
Joden op een presenteerblaadje 
bĳ  de nazi’s aan te bieden, kon 
een groot deel van de Joden 
zonder moeite worden opgepakt, 
weggevoerd en uiteindelĳ k 

vergast. In zĳ n boek Boekhouders 
van de Holocaust deelt Rob 
Bakker onthutsende feiten 
over hoe diverse Nederlandse 
overheidsinstanties volledige 
medewerking verleenden aan 
de Jodenvervolging. Tĳ dens 
de Tweede Wereldoorlog 
ontwikkelden de nazi’s plannen 
om een eigen diamantindustrie 
op te zetten. Met het oog op 
de benodigde expertise bleef 
een groep Joden die werkzaam 
was in die bedrĳ fstak, met hun 
gezinnen lange tĳ d vrĳ gesteld van 
deportatie. Toen het Duitse plan 
op niets uitliep, werden ook zĳ  
naar concentratiekamp Bergen-
Belsen gestuurd. Dankzĳ  een 
Pools-Joodse vrouw, Schwester 
Luba, overleefden de meesten 
van de bĳ na 50 kinderen, die 
inmiddels wees waren. Meer 
dan de helft van de Nederlandse 
notarissen werkte tĳ dens en na 
de oorlog welbewust mee aan het 
onteigenen van Joods onroerend 
goed. Ze kregen per transactie 
betaald en door de verplichte 
notariële geheimhouding was de 
rol van notarissen onzichtbaar. 
De laatste jaren komt hier echter 
steeds meer openheid over, 
mede door het boek Kille mist 
– Het notariaat en de erfenis 
van de oorlogstĳ d van historicus 
Raymond Schütz. In lezingen 
deelt hĳ  enkele schokkende 
conclusies, gebaseerd op jarenlang 
onderzoek naar deze gitzwarte 
bladzĳ den uit de geschiedenis van 
het Nederlandse notariaat. 

Citaat.
Als je graag een brug wil zĳ n 
tussen mensen, moet je eraan 
wennen dat er over je heen 
gelopen wordt.
(Rikkert Zuidervelt, uit 95 
Speldeprikken)

Namens de kerkenraad van 
de Protestantse gemeente 
Blankenham, C.A. Appelo-de 
Ruiter.

Kerkdienst 19 juli: onlinedienst 
met voorganger ds Jelle Vonk.
Kerkdienst 26 juli: onlinedienst 
met voorganger ds H. Torenbeek, 
Emmeloord. Beide diensten 
worden uitgezonden vanuit 
de grote kerk in Blokzĳ l via 
kerkdienstgemist.nl 
We doen nog zo door met het 
online uitzenden van de diensten. 
En het lukt in de meeste gevallen 
vrĳ  aardig nietwaar om een en 
ander te ontvangen. Opnieuw 
wensen we ieder veel goeds en ‘s 
Heren zegen toe!

Overdenking.
Inkeer…

Twee weken gelden schreef 
ik over ‘vacare’ en het afstand 
nemen van de dagelĳ kse 
bezigheden en terugkeren naar 
de kern van wat je bezighoudt. 
Jelle Vonk had het over inspiratie. 

Iets wat van buiten komt. 
Dus helemaal niet vanuit je 
binnenste. Terugkeren naar je 
binnenste kan juist heel goed 
als je je laat inspireren door iets 
van buiten. In mĳ n vakantie heb 
ik 3 boeken van Lynn Austin 
gelezen. Elke theoloog zal deze 
boeken verfoeien, maar dat is 
niet waar inspiratie over gaat. 
Inspiratie gaat over 1 woord, 1 
gebaar, 1 zin, die je ogen kunnen 
openen. Lynn Austin schrĳ ft 
– wel op theologische basis – 
geromantiseerde verhalen over 
de profeten Zacharia, Ezra en 
Nehemia. Ze neemt je mee naar 
de wereld waarin deze profeten 
hun weg zochten. Zacharia die 
de joden die in ballingschap 
in Babylonië verbleven, mee 
terug nam naar Jeruzalem. Ezra 
die de tempel herbouwde en 
Nehemia die de muren rondom 
Jeruzalem herstelde. Wat me 
trof in al die verhalen, was dat 
deze profeten zagen dat de 
Joden die teruggekeerd waren 
uit ballingschap niet volgens de 
Joodse wet leefden. En dat was 
juist de reden waarom het Joodse 
volk in ballingschap was gestuurd. 
De profeten grepen terug op de 
Tora (de eerste 5 boeken van de 
Bĳ bel), maar vooral ook op het 
gebed. Ze vroegen om wĳ sheid 
en kracht. Ja denk je dan… dat 
was toen. Ja inderdaad, dat was 
toen, dat was in de Bĳ bel. Maar 
is het nu veel anders? We hebben 
dan wel geen Tora, maar wel 
onze christelĳ ke uitgangspunten, 
de tien geboden, en de wet die 
boven alles gaat om God, maar 
vooral ook elkaar lief te hebben. 
In de tĳ d van de verhalen van 
Zacharia, Ezra en Nehemia ging 
ook niet alles zoals men het 
wilde. Ook toen had God zĳ n 
eigen plan. Zoals hĳ  ook nu zĳ n 
eigen plan heeft. We moeten 
alleen bereid zĳ n om daarop te 
vertrouwen. Tot inkeer te komen; 
naar onszelf, waarbĳ  de we de 
handen mogen vouwen en mogen 
vragen om leiding. Maar waar we 
vooral om mogen vragen is het 
vertrouwen dat God onze namen 
geschreven heeft in de handpalm 
van Zĳ n hand. Hĳ  vergeet ons 
niet. Hĳ  denkt aan ons. Denken 
wĳ  ook aan hem? Bidden we? 
Leggen we onze vragen bĳ  hem 
neer? De foto maakte ik in Kirn 
aan de Nahe en vond ik passend 
bĳ  deze overdenking van inkeer, 
inspiratie en gebed. Janetta w(A)
nders.

Overleden.
Op 9 juli is overleden Joost van 
Beek (Steenwĳ kerdiep zuid 14, 
8371 TE Scheerwolde). Wĳ  
zullen hem in de dienst van 19 
juli herdenken. Wĳ  wensen zĳ n 
vrouw, kinderen en kleinkinderen 
sterkte en Gods nabĳ heid toe in 
deze moeilĳ ke tĳ d. De uitvaart zal 
plaatsvinden op woensdagmorgen 
15 juli. a.s. om 10.30 uur vanuit 
de Grote Kerk te Blokzĳ l, waarna 
de ter aardebestelling zal zĳ n 
op de algemene begraafplaats in 
Scheerwolde.

Pastoraat.
Wĳ  gedenken onze zieken 
en wensen allen die onder 
doktersbehandeling zĳ n veel 
sterkte en bidden om Gods 
nabĳ heid.

Onze felicitaties gaan uit naar 
hen, die jarig zĳ n, een jubileum of 

andere blĳ de gebeurtenissen te 
vieren hebben.

Voor jullie allen: Houd moed, heb 
lief! Ds Jelle Vonk.

Verberg mĳ  nu onder uw vleugels 
Heer.
Houd mĳ  vast in uw sterke hand.
Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de 
storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mĳ n God. 
Lied 940

Vakantie ds Jelle Vonk.
Wĳ  zĳ n vanaf 20 juli tot en met 
16 aug. afwezig ivm vakantie. 
Bĳ  bĳ zondere gebeurtenissen 
worden jullie verzocht contact op 
te nemen met de wĳ kouderling.

Stichting Project Voice 
Unganda.
De zorg van deze stichting spitst 
zich vooral toe op de vrouwen 
en kinderen in de sloppenwĳ k 
Nsooba Oost Mutage in Kawenpe 
divisie in Kampala in Uganda. 
Er is groot gebrek aan toiletten 
en watertanks. De stichting 
wilde zich dit jaar richten op 
de bouw van 6 toiletten en 2 
watertanks van 10.000 liter. 
Het bestuur in Uganda noemde 
het een groot project voor hun 
gemeenschap. En dan… Corona 
tĳ d. Het bestuur in Nederland 
heeft veel verzoeken om steun 
verzonden, maar er wordt weinig 
vergaderd, en op dit moment 
weinig geld gedoneerd aan de 
stichting. In Uganda gaat het ook 
heel moeizaam, vooral omdat 
de hotels dicht zĳ n, wat een 
belangrĳ k afzetgebied is. Er zĳ n 
ook geen markten. De vrouwen 
en kinderen die onder de stichting 
vallen hebben voedsel tekort en 
ook geen £ nanciële middelen 
om eten te kunnen kopen. De 
diaconie heeft besloten om de 
collecteopbrengsten van juli aan 
de Stichting Project Voice te 
doneren. Helpt u mee?

Zomerpakketten.
Er is een vraag bĳ  de diaconie 
binnengekomen of wĳ  voor 
15 mensen (11 gezinnen en 4 
alleenstaanden) een zomerpakket 
willen samenstellen. Het zĳ n 
mensen die heel weinig te 
besteden hebben. De informatie 
krĳ gen wĳ  van het Leger des 
Heils. Zĳ  geven aan hoe het gezin 
is samengesteld en waar je ze 
mee zou kunnen verrassen. De 
mensen wonen in onze regio. De 
bedoeling is dat het pakket bĳ  
de mensen zelf wordt gebracht. 
Globaal moet men er niet meer 
dan €25,- tot €50,- aan besteden. 
Het is dus de bedoeling dat u zelf 
met de informatie die u ontvangt, 
een pakket samenstelt en dat ook 
bĳ  het gezin brengt. (Misschien 
is het wel leuk om samen met 
iemand een pakket samen te 
stellen, bĳ v. familie,  vrienden, 
vriendinnen, buurvrouwen enz.) 
Denkt u dat vinden wĳ  wel leuk 
om daar aan mee te werken, of 
wilt u meer informatie, dan kunt 
u  contact opnemen met Hans 
Kloek via. tel. 06-19363358/0527-
291592 of famkloek@hotmail.com 
(Wilt u wel meewerken, maar het 
geld is een probleem, laat het dan 
weten. De diaconie zoekt daar 
een oplossing voor.)

berichten Het Zondagsblad

 Blokzijl  PROT. GEM .

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

Lees verder op pagina 12

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

Meer weten?
Op internet is de promotie-
£ lm van de vertaling van het 
boek van Wielenga te zien via 
de zoekterm ‘promo trans-
lation book Wielenga’. Het 
aanbieden van het eerste deel 
van het vertaalde boek op de 
nationale kerkvergadering in 
nov. 2019 via de zoekterm 
‘presentatie boek Wielenga 
Sidang Raya’. Meer info: 
www.sumba-nederland.nl en 
www.kerkinactie.nl

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

OPENLUCHTSAMENKOMST?
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Een reactie van een 
gemeentelid.
Toen we de oproep zagen 
in de zondagsbrief over de 
zomerpakketten dachten we 
direct, wat een mooi initiatief, 
wĳ  doen mee. Dezelfde week 
hebben we met ons zessen 
afgesproken en de inhoud van 
de pakketten besproken. We 
hebben 2 pakketten gemaakt 
voor gezinnen. Op de formulieren 
stonden met name wensen voor 
de kinderen zoals knutselpullen, 
oordopjes voor de telefoon en 
lego. Allemaal wensen die onze 
kinderen toch al snel als gewoon 
zien, wat niet voor iedereen zo 
is. De dag erna hebben we de 
inkopen gedaan, aangevuld met 
een bon voor de Hema en veel 
andere leuke zomerspullen. Op 
zaterdagochtend hebben we 
de manden mooi ingepakt en 
persoonlĳ k langsgebracht. Leuk 
om te geven. Mooi en dankbaar 
om te zien.

Samen comforters en tassen 
maken.
Wilt U meedoen aan het maken 
van lappendekens (comforters) 
en tassen voor mensen in b.v. 
vluchtelingenkampen, doe dan 
mee aan dit initiatief. Iedereen die 
geïnteresseerd is kan meedoen. 
Er zĳ n veel verschillende dingen 
te doen, zoals knippen of snĳ den 
van stof, spelden, naaien, knopen 
enz.  Het is dus niet noodzakelĳ k 
om een volleerd handwerkster 
of handwerker te zĳ n. Samen aan 
de slag geeft verbondenheid en 
plezier. Voor meer informatie 
graag contact opnemen met 
Janneke Bakker-Kikstra, Burg. 
Nilandtweg 20, 8356HM Blokzĳ l, 
jannekekikstra@planet.nl, 
tel. 0612253190

Kerk zĳ n tĳ dens Corona.
In de maand juni hebben we 
als kerkenraad maar liefst 2x 
vergaderd in de Grote Kerk. We 
hadden elkaar lang niet gezien 
en we hebben de vergadering 
opgeknipt in twee avonden. Zoals 
gebruikelĳ k in de maand juni zĳ n 
de jaarrekeningen 2019 van de 
kerkrentmeesters, diaconie en 
het Burger Weeshuis toegelicht 
en ondertekend. Verder is 
uitgebreid met elkaar verkend 
welke mogelĳ kheden er zĳ n om 
te komen tot verbinding nu er 
geen wekelĳ kse kerkdienst is. Tot 
1 sept. geen fysieke kerkdienst. 
De Grote Kerk blĳ ft dicht. Dat 
is het besluit. En moeilĳ k ook 
om te aanvaarden. De online-
dienst en de zondagsbrieven 
zĳ n onze huidige middelen om 
bĳ  de mensen binnen te komen. 
Daarnaast zĳ n er weer enkele 
bezoekjes gedaan door Jelle 
en vanuit het pastoraat. Alles 
kleinschalig. Het initiatief om tot 
kleine ko¿  emomenten te komen, 
een £ etstochtje te organiseren is 
inmiddels al via de Zondagsbrief 
vermeld. In de vergadering is 
vooruitgeblikt en is gekeken naar 
het nieuwe kerkelĳ k jaar. De 

komende tĳ d zal gewerkt worden 
aan een winterprogramma, 
deze zal in september worden 
gepresenteerd. Ook met 
betrekking tot de kerkdiensten 
na 1 september wordt e.e.a. 
weer ingepland. De startzondag 
op 20 sept. is er één van. Zo 
langzamerhand zal de organisatie 
hiervan ook op gang moeten 
komen. De wisseling van 
ambtsdragers is uitgesteld maar 
wordt dit najaar ook ingepland. 
Blĳ ven uitstellen is geen optie en 
we moeten misschien wel toe 
naar een ‘nieuw normaal’. Het 
moderamen zal half augustus 
bĳ eenkomen om te beoordelen 
hoe we verder kunnen gaan na 1 
september. En vanaf september 
pakt de kerkenraad de draad 
weer op. Als je van een fysieke 
dienst naar een online-dienst 
gaat, zĳ n er allerlei veranderingen. 
Het heeft ons ook mooie dingen 
gebracht. Als we weer teruggaan 
naar een fysieke dienst, wordt het 
dan weer als vanouds? Of zĳ n er 
toch elementen van de afgelopen 
periode de moeite waard om mee 
te nemen? Onderzoekt alles en 
behoudt het goede. Het belang 
van communicatie en gebruik 
van de middelen is actueler dan 
ooit. Momenteel wordt gekeken 
naar de huidige website. De 
website is toe aan vernieuwing 
en achter de schermen wordt 
hard gewerkt om de website te 
voorzien van actuele inhoud. De 
kerkenraad verkent de scipio app. 
Er kan veel met deze app maar 
er moet wel onderzocht worden 
of het bruikbaar is. In een kleine 
groep deze app verkennen is dan 
heel handig. Dit was weer een 
greep van de besproken punten 
in de kerkenraad. Namens de 
kerkenraad wens ik je een £ jne 
zomerperiode toe.

Behoed ons, bewaar ons, zegen ons,
Gĳ  die ons hebt toegekeerd naar 
elkaar,
om elkaar te zegenen,
te bewaren, te behoeden.
Moge het zo zĳ n!

Karin Rozendal (scriba)

Heb je ook zo’n behoefte om 
elkaar weer te zien, te spreken. 
Dat kan nu. Nodig elkaar eens 
uit voor een kopje ko¿  e of 
een wandeling. Wat doet deze 
bĳ zondere tĳ d met jou? Wat 
baart je zorgen? Waar lig je 
wakker van? Maar ook… Wat 
leert je deze tĳ d? Wat hoor je 
opnieuw, draag je mee en wil je 
beslist vasthouden, niet vergeten? 
En wat doet dat met je geloof?  
Heb je zin om met anderen 
hierover in gesprek te gaan? Meld 
je dan aan, laat het weten. Er 
zullen kleine groepjes worden 
gevormd om samen in gesprek te 
gaan. Overdag, of ‘s avonds, in de 
tuin of tĳ dens een wandeling, of 
wat er te bedenken valt.

Vanaf 1 juli mogen de deuren 
van de kerken weer beperkt 
open. Dit gaat gepaard met 
inachtneming van richtlĳ nen 
en spelregels. Deze regels zĳ n 
uitgebreid en strikt en vraagt 
veel van vrĳ willigers. Wĳ  kiezen 
ervoor om de deuren vooralsnog 
gesloten te houden tot 1 sept.

Wĳ  nemen de zorg voor onze 
gemeenteleden en gasten 
serieus en willen niemand in 

gevaar brengen. We hebben 
besloten tot nader order geen 
kerkdiensten met bezoekers 
te houden. De online-diensten 
blĳ ven wĳ  aanbieden via www.
kerkdienstgemist.nl We zĳ n 
blĳ  dat we online diensten 
kunnen blĳ ven aanbieden in de 
huidige vorm en kwaliteit. Onze 
wekelĳ kse zondagsbrief proberen 
we wekelĳ ks te voorzien van 
extra inhoud. We zoeken naar 
verbinding op een andere manier 
door activiteiten te organiseren 
op een wĳ ze passend bĳ  ons en 
deze tĳ d. We maken dit kenbaar 
via de Zondagsbrief, de website 
en facebook.  Helaas blĳ ven de 
deuren van de Grote Kerk ook 
gesloten voor toerisme. De 
startzondag van 2019 zĳ n we 
begonnen met ‘een goed verhaal’. 
Wie had kunnen bedenken dat 
we in zo’n groot verhaal terecht 
zouden komen.Voor een vraag of 
een suggestie kun je altĳ d contact 
opnemen met je wĳ kouderling, de 
predikant of de scriba. 

Naar jou sta ik op 
psalm 63 vrĳ  (VL72) 

Naar jou sta ik op in de morgen 
roep de uren, bid het licht 
strompel om water. 

Naar jou dorst ik door de middag 
lichaam ben ik, ziel smeek ik 
met de schaduwen val ik. 

Naar jou woel ik in de nacht – 
slaap je? raak mĳ  aan 
dat ik rust vind 

en naar jou opsta in de morgen.

Op het collecterooster
voor dit jaar staan er altĳ d 
doelcollectes. In de zondagsbrief 
proberen we altĳ d iets over de 
doelcollecte te schrĳ ven en uitleg 
te geven. Het Coronavirus grĳ pt 
wereldwĳ d om zich heen. Ook 
op plekken waar men dicht op 
elkaar leeft en waar weinig zorg 
is. Waar een dag niet gewerkt, 
een dag geen inkomen en dus 
geen eten betekent. Honger en 
dood dreigen op allerlei plekken. 
De gevolgen van de Corona 
pandemie raken juist de armsten 
van deze wereld het hardst. 
Nu krĳ gen we als diaconie veel 
aanvragen om hulp. We gaan nu 
even van het collecterooster 
afwĳ ken en proberen de nodige 
hulp te bieden daar waar het erg 
hard nodig is. Zoals bĳ voorbeeld 
voor de vluchtelingenkampen 
op Lesbos. Laten we de 
handen ineenslaan. We vragen 
u: wilt u, als het mogelĳ k is 
een bedrag overmaken naar 
de rekening van de diaconie? 
NL50RABO0322048079. We 
houden u via de zondagsbrief 
1x per maand op de hoogte 
hoeveel geld er op de rekening is 
binnengekomen. Draagt u digitaal 
ook iets bĳ , nu de collectezakken 
niet rondgaan? Samen zĳ n we de 
kerk in actie: wĳ  geloven in delen.

Collecten.
In deze verwarrende tĳ den 
missen we elkaar. Gelukkig zĳ n 
er veel mogelĳ kheden om op 
creatieve wĳ ze toch naar elkaar 
om te zien en samen kerk te 
zĳ n. Ook de collecten horen 
hierbĳ . Zonder de collecten zĳ n 
onze creatieve kerkdiensten 
gemankeerd. De roeping om onze 
gave, ook in collecten, te delen 

met de geloofsgemeenschap en 
met medemensen in nood, is 
wezenlĳ k voor ons samen kerk-
zĳ n.
Vandaar de oproep om uw gift 
o.v.v. het collectedoel over te 
maken op het aangegeven rek.-nr.:
1e collecte: diaconie 
(NL50RABO0322048079)
2e collecte: eigen Kerk 
(NL25RABO0301824029)
3e collecte: beamer & kerk tv 
(NL25RABO0301824029)
Bĳ  voorbaat dank!

Facebook.
Wordt vriend op facebook van de 
kerk Blokzĳ l- Scheerwolde en we 
delen met u en jou de bĳ zondere 
activiteiten, die er zĳ n in en om 
de kerk!

I.v.m. de door van rĳ kswege 
verstrekte informatie betre¬ ende 
het coronavirus zal er zal er in de 
maanden juli en augustus ook nog 
geen eredienst worden gehouden. 
Zodra de zondagse diensten weer 
hervat gaan worden, zullen we u 
hiervan tĳ dig in kennis stellen.

Meditatie ds. A. van Waard.
Een mens zaaide goed zaad op 
zĳ n akker.
Op deze zomerse zondag staan 
we met beide voeten op de 
grond. Die grond onder onze 
voeten willen we liever niet kwĳ t, 
hĳ  geeft houvast. Die grond staat 
voor zekerheid, je weet waar je 
aan toe bent. Tegelĳ kertĳ d weten 
we, dat er van buitenaf allerlei 
dingen op ons af kunnen komen, 
die ons uit het lood kunnen slaan. 
Ook al denken we goed in ons 
vel te zitten, we kunnen uit ons 
evenwicht raken. De mededeling, 
dat je een ziekte onder de leden 
hebt of het overlĳ den van een 
dierbare. De onzekerheid, of je 
je werk kunt behouden of een 
relatie die uit elkaar dreigt te 
gaan. Hoe gaan we hier mee om? 
Zĳ n we dan sterk genoeg om dit 
op te vangen? Dan is het alsof de 
grond onder je voeten wegvalt. 
Waar blĳ ven we dan? Schilderĳ  
van Vincent van Gogh: ‘De zaaier’. 
Hĳ  zaait zĳ n zaad uit op de grond. 
Velen kennen de gelĳ kenis van de 
zaaier wel. Niet al het zaad komt 
goed terecht, maar een deel valt 
in goede aarde. Na deze gelĳ kenis 
staat een verhaal over het zaad 
dat minder bekend is, maar toch 
mooi voor deze tĳ d van het jaar.

Matteüs 13: 24-30.
Jezus begint met de vergelĳ king: 
“Het koninkrĳ k der hemelen lĳ kt 
op iemand, die goed zaad in zĳ n 
akker had gezaaid.” De Heer van 
de akker heeft het beste met zĳ n 
land voor. Wĳ  kunnen ons dit wel 
voorstellen. Boeren proberen 
het beste uit hun land te halen. 

Je gebruikt het beste zaad en na 
het zaaien volg je het groeiproces 
op de voet. Maar dan, zonder 
dat iemand het in de gaten heeft, 
alleen de schrĳ ver van het verhaal 
weet het, komt de vĳ and en zaait 
er onkruid door heen. Verkeerd 
gewas, dat van buitenaf op die 
mooie akker komt. De knechten 
willen het werk van de vĳ and 
meteen teniet doen. Weg ermee. 
Meteen alles eruit trekken. Maar 
de Heer geeft de opdracht om 
alles te laten staan. Vreemd zou 
je denken: onkruid moet toch 
verdelgd worden? Of moet je de 
vĳ and zĳ n zin geven? 
Het kwade kan denken, dat hĳ  
een overwinning heeft geboekt. 
De valsheid en het geweld 
groeien door. Het onrecht en de 
ziekte lĳ ken vaak sterker dan het 
goede zaad. Wĳ  zien het om ons 
heen gebeuren en dat beangstigt 
ons wel eens. Soms vragen wĳ  
ons wel af: ‘Waarom bestaat er in 
onze wereld behalve koren ook 
onkruid?’ ‘Heeft God het kwaad 
gewild, dat hĳ  het niet meteen 
weghaalt?’ We hebben echter 
ook gelezen, dat de Heer alleen 
het goede zaad gezaaid heeft. 
Iemand anders, de vĳ and of de 
tegenstander zaait het kwaad.
De knechten willen het onkruid 
wegtrekken. Je wilt helpen, maar 
waar moet je beginnen? We 
maken ons bezorgd over allerlei 
kwalĳ ke zaken in de wereld om 
ons heen, ook over dingen, die 
ons geloof in de weg kunnen 
staan. We zien daardoor de 
dingen die ons uit genade gegeven 
worden makkelĳ k over het 
hoofd: het Licht der wereld en 
het levende water, dat ons geloof 
doet groeien. De Heer weet hoe 
het a� oopt. Hĳ  ziet vooruit en 
weet een ding zeker: ‘Er komt 
een oogst en de rechtvaardigen 
worden gered’. Als wĳ  uit ons 
evenwicht gebracht worden, dan 
mogen wĳ  erop vertrouwen dat, 
door God, dat evenwicht weer 
wordt hersteld.

Kĳ k en beluister de meditaties 
van de afgelopen weken op: 
www.youtube.nl. Zoek op: pkn 
Giethoorn. In de maand juli 
wellicht een camping-vlog. Even 
de stilte van de kerk opzoeken 
kan de hele zomer door op 
maandagmiddag van 13.30-14.30 
uur en op woensdagavond van 
19.00-20.00 uur. 

Van de ouderling.
Beste mensen ook weer iets voor 
u wat, denk ik, erg herkenbaar zal 
zĳ n. Worstelen en zielen bĳ staan 
voor Gods aangezicht. In deze 
vreemde tĳ d, waarin velen thuis 
bleven werken of niet konden 
werken. Deze situatie kan er 
voor zorgen dat oud zich roert, 
het geweten spreekt, of moeilĳ ke 
beslissingen zich aandienen. Het 
ritme van de zondagse kerkdienst 
of regelmatig contact met 
geloofsgenoten is weggevallen. 
De vragen van het hart en de 
worstelingen van de ziel kunnen 
zich ineens sterker melden. 
Ze worden ook nog eenzamer 
doorleefd: wat is het goede? Voor 
mĳ zelf en voor anderen? Hoe 
handel ik juist? En hoe ervaar ik 
daar rust op? Ethiek gaat over 
het goede leven. Bĳ belse wĳ sheid 
en de geboden van God geven 
richting. Uiteindelĳ k voltrekt het 
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leven zich voor Gods aangezicht. 
Ook de worstelingen van onze 
ziel zĳ n bĳ  God gekend. In het 
pastoraat helpen we elkaar om 
God recht in de ogen te kunnen 
kĳ ken. Als Jacob op de grens 
van het beloofde land worstelt, 
zegt hĳ : ‘Ik heb oog in oog met 
God gestaan’. Wie de andere 
mens de ruimte geeft zich uit 
te spreken zonder daarover te 
oordelen, helpt de ander om 
de worstelingen van de ziel uit 
te spreken. En ze voor Gods 
aangezicht te brengen. Dat heeft 
een worstelende ziel soms echt 
nodig. Kerk zĳ n in de coronatĳ d 
is een echte beproeving maar we 
kunnen in ons leven niet zonder 
onze Vader in de hemel. Daar 
geloof ik in!

Wel en wee.
Annie de Lange-Bruggen verblĳ ft 
nu voor therapie in Reggersoord. 
Het adres is afd. 1, k. 4, 
Reggersweg 1, 7943 KC Meppel.
Dhr. Van Ĳ sselmuiden, Ketstraat 
49 8355 DE Giethoorn 
(Zonnewiede) heeft diverse 
ziekenhuis opnames gehad en 
is nog niet uit behandelt. Een 
kaartje zou erg op prĳ s gesteld 
worden. Het omzien naar elkaar 
kunnen en mogen wel altĳ d doen.

Gedicht Ria Westendorp.

Geniet van het leven
Benut het leven het vliegt voorbĳ  ....
en duurt maar even
Even naar huis en even naar de 
zaak
Even de krant en even een vermaak
Even op reis en even naar de kerk
Even op bed en even aan het werk

En hebt U er wel op gelet?
Men doet voor het eten een gebed.
Want in deze tĳ d is maar alles
Even, even, even...
Men vliegt en haast zich voort,
maar het kan maar even leven.
Doch na dit even... eeuwigheid!
Bent U daar wel op voorbereid?

Voor u allen een groet van 
Minie Kruider

Naar de kerk vanaf 5 juli! 
Door de versoepeling van 
de coronamaatregelen zĳ n 
er vanaf 5 juli weer diensten 
in de Protestantse Kerk van 
Kuinre. Dat is goed nieuws. De 
nieuwe richtlĳ nen die per 1 juli 
ingaan, betekenen dat er weer 
kerkdiensten mogen plaatsvinden 
mits de 1,5 meter afstand in 
acht wordt genomen. Voor onze 
Protestantse Kerk houdt dit in 
dat er maximaal 46 mensen naar 
de kerk kunnen komen. Via de 
ingangen krĳ gen bezoekers een 
plaats toegewezen. Er zĳ n twee 
coördinatoren die als ‘plaats 
wĳ zers’ fungeren en aangeven 

waar u exact kunt gaan zitten. Dit 
om te voorkomen dat mensen 
bĳ voorbeeld door de banken 
langs elkaar schuiven, vóór of na 
de dienst.
Samenzang en collecte. In 
de diensten zal niet worden 
gezongen door de mensen in 
de kerkbanken, er is dus geen 
samenzang. Er wordt door 
de voorganger een andere 
manier bedacht. Ook vindt 
er geen collecte plaats met 
collectezakken. Bĳ  de uitgang 
staan collectemanden of men kan 
uiteraard het collectegeld via de 
bank overmaken.
De zondagsschool houdt in 
de maanden juli en augustus 
zomervakantie. De eventuele 
jas moet mee de kerk in, van 
de garderobe mag géén gebruik 
gemaakt worden. En na a� oop is 
er geen mogelĳ kheid om ko¿  e te 
blĳ ven drinken.
In de afgelopen periode zĳ n we 
druk geweest met het technische 
gedeelte, om de kerkdiensten live 
uit te zenden. De kerkdiensten 
worden ook live uitgezongen. Een 
paar dagen voor de betre¬ ende 
zondag komt de link naar de 
live uitzending te staan op onze 
website https://kuinreblankenham.
protestantsekerk.net/ en 
op onze facebookpagina 
https://www.facebook.com/
pknkuinreblankenham De camera 
is gericht op het doophek en de 
preekstoel en een deel voorin 
de kerk. Er wordt ge£ lmd van 
achterin de kerk bĳ  de beamer. 
Mocht u bezwaar hebben om 
in beeld te komen overleg dan 
even met de plaats aanwĳ zers. 
Tenslotte mocht er weer een 
toename van het coronavirus 
zĳ n, dan is niet uitgesloten dat 
de kerkdiensten weer stopgezet 
moeten worden. Wĳ  volgen de 
regels van het RIVM. We hopen 
op ieders begrip en medewerking 
en proberen er samen met u het 
beste van te maken binnen de 
mogelĳ kheden die er zĳ n. Heeft 
u vragen? Mail dan naar: scriba-
kuinre@live.com of bel met Elly 
Paulusma, tel.: 231539.

Wie gaan voor?
19 juli: mw. C. Mulder: 10.00 uur.
26 juli: dhr. J.P. Bredenhof: 10.00 
uur.

In tĳ den van corona is het 
goed om naar elkaar om te 
kĳ ken en een beetje voor elkaar 
te zorgen. Mocht u hulp nodig 
hebben, voor het halen van de 
boodschappen, medicĳ nen, post 
wegbrengen enz. dan mag u altĳ d 
Clara Mulder bellen op 0527-
231367. O ja, denk niet: ‘laat 
maar.’ Nee gewoon doen! We zĳ n 
er om elkaar te helpen.
Als er ziekte is of behoefte aan 
een gesprek kunt u contact 
opnemen met de scriba of de 
ouderling. Wĳ  zĳ n graag op de 
hoogte. Met een vriendelĳ ke 
groet, Prot. Gemeente Kuinre.

Vakantie.
Vakantie, ‘t woord al werkt op 
onze stemming, in Limburg, 
Zeeland of op Ameland, Egypte 
of een prachtig alpenland, 
van invloed is beslist niet de 
bestemming.
Genieten, even leven zonder 
remming, in eigen land, op 
afgelegen zand, de Veluwe, Ibiza, 
Griekenland..., doch dit jaar hangt 
er iets van een beklemming, 

getemperd is de stemming; wat 
is wĳ s, tweeduizend twintig, het 
coronajaar, blĳ ft men bĳ  huis 
ofwel gaat men op reis? 
Al is de crisis over weliswaar, 
voorzichtigheid geboden is de eis, 
toch is God met ons, voor ons, 
òòk dit jaar.

Auteur: Priscilla Lanzeuze

GZ-Post: speciaal voor u.
De makers van het Gezamenlĳ k 
Zondagsblad presenteren: 
GZ-Post. Een soort ansichtkaart 
in uw digitale brievenbus! Op 
deze ansichtkaart staat iets 
bemoedigends, inspirerends 
en informerends. Bent u 
al nieuwsgierig? Meld u 
zich dan snel aan! Als u uw 
mailadres achterlaat op https://
gezamenlĳ kzondagsblad.nl/
gz-post/ ontvangt u GZ-Post 
gratis. U kunt ten allen tĳ den 
weer opzeggen.

Kerkdienst 19 juli: 9.30 ds. 
C.P. Meĳ er (Zwolle).
Kerkdienst 26 juli: 9.30 ds. H. 
Brouwer (Rouveen).

Kerkdiensten.
Vanaf juni zĳ n de kerkdiensten 
weer toegankelĳ k. Wel moet 
u van tevoren een plaats 
reserveren. Dit kan bĳ  de 
scriba dhr. Gerrit Dekker: 
tel. 06-10650672 of  scriba@
pk-steenwĳ kerwold.nl De live-
uitzendingen zĳ n ook te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl
I.p.v. een gift in de collectezak 
kunt u een bĳ drage overmaken 
per bank: Diaconie: 
NL29RABO0149094353 
t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gem. Steenwĳ kerwold; 
Kerkrentmeesters: 
NL17RABO0149005717 t.n.v. 
Kerkrentmeesters Protestantse 
Gem. Steenwĳ kerwold
Op de website van de 
Protestantse Kerk in Nederland 
is veel informatie te vinden over 
concrete maatregelen, en ook 
materiaal voor bemoediging 
en ondersteuning: www.
protestantsekerk.nl

Bloemen
Met een hartelĳ ke groet en een 
bemoediging zĳ n de bloemen 
uit de dienst van 5 juli gebracht 
bĳ  mw. G. Dragstra-Boer in 
Nĳ enstede. Een 2e boeket 
ging naar onze ouderling Klaas 
Klarenberg, als dank voor zĳ n 
wekelĳ kse medewerking in de 
kerkdiensten, ook in corona-tĳ d.
De bloemen uit de dienst van 12 
juli zĳ n, met een hartelĳ ke groet 
en een bemoediging, gebracht 
bĳ  dhr. H. Bergsma in Steenwĳ k. 
Ook deze zondag was er een 
2e boeket. Deze is gebracht bĳ  
mw. H. Oosting-Kuiper, Het 
Bakkersveld, Tuk, als felicitatie 
voor haar 90e verjaardag.

Giften.
Ds. van Veen ontving € 10 en 
€ 20 voor de kerk, en € 20  voor 
de Diaconie.
Dhr. ten Wolde ontving € 10 
voor de Diaconie. We willen 
iedereen hartelĳ k bedanken voor 
hun bĳ drage.

Geboorte.
Op 13 juni is geboren Twan 
Juliën, eerste kind van Mark en 
Mayim Wink, ten Hotheweg 
19. Wĳ  feliciteren de ouders 
van harte met de geboorte van 
hun eersteling en wensen hen 
veel geluk en zegen toe bĳ  het 
grootbrengen van Twan. Tevens 
feliciteren wĳ  de grootouders 
met deze nieuwe wereldburger, 
in het bĳ zonder Lucy en Gerard 
Wink met hun eerste kleinkind.

Roosevelt vakantieweek.
De Roosevelt vakantieweek in 
Doorn gaat dit jaar niet door 
i.v.m. de Corona-crisis. We hopen 
dat er volgend jaar weer meer 
vrĳ heid is om de week wel te 
laten doorgaan. Alle betrokkenen 
zĳ n inmiddels op de hoogte 
gesteld.

Protestants Kerkkoor 
Steenwĳ kerwold
De corona maatregelingen 
tro¬ en ons de afgelopen tĳ d 
allemaal, en zo ook ons koor. 
Onze laatste koorrepetitie 
was op 8 maart, daarna werd 
het stil. Zingen kan een bron 
van besmetting zĳ n door de 
aerosol, en zoals het er nu uitziet 
is er nog veel onzekerheid. 
Gezien de gemiddelde leeftĳ d 
van de koorleden vallen wĳ  in 
de risicogroep, en is men erg 
voorzichtig. Er zĳ n koorleden 
die om deze reden voor 
het koor bedankt hebben. 
Gezondheidsredenen spelen 
hierbĳ  ook een rol. Op dit 
moment kunnen wĳ  dus, gezien 
het aantal leden, niet meer aan 
onze £ nanciële verplichtingen 
voldoen. Op de ledenvergadering 
van 4 juni jl. is besloten het 
contract met de dirigent dhr. A. 
Oudkerk, per 1 juli 2020 op te 
zeggen. Dit is in goed overleg 
gebeurd. De overblĳ vende 
leden hebben aangegeven 
het jammer te vinden dat het 
koor op deze manier moet 
stoppen, en aangegeven wel 
graag weer te willen zingen als 
deze crisis voorbĳ  is. Op het 
moment dat dit weer kan zal 
er contact opgenomen worden 
met deze leden en de dirigent. 
Van beide kanten zal er dan 
naar mogelĳ kheden worden 
gekeken. Voor nu is het dus 
even afwachten en wĳ  hopen op 
betere tĳ den.
Vriendelĳ ke groeten, namens het 
bestuur, Geesje Jongschaap.

Wĳ  leven mee.
Als u iets te melden heeft of door 
te geven betre¬ ende pastoraat, 
neem dan gerust contact op 
met één van de ouderlingen of 
met de predikant. Het leven van 
mensen is vaak een weg van op en 
neer. Zo ook in onze gemeente. 

Sommige mensen hebben 
veel zorg nodig. Er zĳ n ook 
mensen voor wie de toekomst 
onzeker is of die wachten op 
spannende behandelingen of 
nadere onderzoeken. En dan zĳ n 
er de mantelzorgers die soms 
zwaar belast worden, maar hun 
werk met veel liefde doen. Alle 
zieken en hun verzorgers sterkte 
toegewenst! 

Tenslotte.
In de kerk ontsteken we de 
paaskaars, als teken van het licht 
van Gods liefde en ontferming. 
Licht ontvangen en licht 
doorgeven is van levensbelang. 
Waar zouden we zĳ n zonder 
licht? Stel je voor dat de hele 
wereld donker was, dat je geen 
hand voor ogen kon zien. Dat er 
geen licht op straat was, dat het 
donker was in de huizen… Wat 
zou dat dreigend en angstig zĳ n! 
Zonder licht is er geen leven. 
Letterlĳ k niet, maar geestelĳ k 
ook niet. Het eerste woord dat 
God volgens de Bĳ bel zegt, is het 
woord ‘licht’. ‘Laat er licht zĳ n!’ 
Hĳ  zegt dat in de oerchaos, in 
het donker: er is nog geen leven. 
Alsof Hĳ  een donkere ruimte 
betreedt. Het eerste wat Hĳ  
doet, is licht maken: als bron van 
leven, van orde, van schepping, 
van een nieuw begin. Waar God 
komt, daar straalt licht. Licht 
om in te leven. We zien het in 
de kerstnacht: de herders in de 
velden worden opeens omgeven 
door een stralend licht. We zien 
het op paasmorgen: stralende 
hemelse £ guren rollen de steen 
weg en vertellen dat Jezus leeft. 
Als teken van dat licht, brandt in 
de kerk de paaskaars. We mogen 
naar de kerk komen met al ons 
verdriet, cynisme, al onze vragen 
en al onze vreugde. Om daar niet 
in het donker over te praten, 
maar in het licht van God.
Jezus zei over zichzelf: ‘Ik ben 
het licht van de wereld.’ Dat 
lĳ kt nogal een uitspraak, alsof 
hĳ  een schĳ nwerper op zichzelf 
zet! Maar dat bedoelt Hĳ  niet: 
Hĳ  is juist een lichtbron voor 
anderen. Zĳ n doel is dat niemand 
in het donker ten onder gaat, 
maar dat iedereen mag leven in 
het licht van God. Het licht van 
Gods liefde en ontferming. Jezus 
zei nóg iets, namelĳ k: ‘Jullie zĳ n 
het licht van de wereld’. Het licht 
van God is er dus niet om voor 
jezelf te houden, maar om door 
te geven, te delen. Hoe kunnen 
we dat doen? Door zelf dicht 
bĳ  de lichtbron te blĳ ven en de 
liefde van God door te geven. 
Dat kan heel concreet: door 
een kaarsje aan te steken voor 
de mensen die je lief zĳ n. Door 
kleine gebaren van liefde, ook 
al is het op afstand: naar elkaar 
zwaaien, een kaartje sturen, even 
bellen. Die kleine lichtjes in het 
donker kunnen een enorm e¬ ect 
hebben. Soms ontbreekt het ons 
aan moed en vertrouwen. Zĳ n we 
te moe, te bang, te vol van onze 
eigen sores om ook nog eens iets 
voor een ander te doen. Wat een 
zegen als er dan iemand is die 
een licht aan jou doorgeeft! Ds. 
Rene de Reuver, scriba generale 
synode.
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Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen, tel. 0521-
58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

Scriba: dhr. G. Dekker, 
Marĳ enkampen 2, 8339 SM 
Marĳ enkampen, tel. 06-106 506 72, 
scriba@pk-steenwĳ kerwold.nl
Kerkelĳ k bureau: kerkelĳ kbureau@
pk-steenwĳ kerwold.nl, 
tel. 0521-51 74 51

Kuinre 

Protestantse Gemeente Kuinre
Henric de Cranestraat 41
8374 KL  Kuinre

Scriba: scriba-kuinre@live.com

www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net 
www.facebook.com/
pknkuinreblankenham

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!
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Diensten. 19 juli: om 10. 
00 uur in de Grote Kerk. 
Voorganger: ds. D. Wolters. 
Organist: dhr. J. Tĳ ssen. 
Collecten: I.Z.B. (inwendige 
zending), instandhouding 
eredienst en onderhoudsfonds.
19 juli: 17.00 uur in de Grote 
Kerk. Voorganger: ds. D. 
Wolters.
26 juli: 10.00 uur in de Grote 
Kerk. Voorganger: kand. A. 
Scheer, Huizen. Organist: dhr. J. 
Bredewout.

Aan- en afmelden diensten.
Vanaf begin juli mogen we weer 
mensen toelaten tot de diensten. 
We moeten onderling 1,5 meter 
afstand houden en ons houden 
aan de richtlĳ nen van het RIVM. 
Ook moet u zich van tevoren 
aanmelden als u een dienst wilt 
bezoeken. Wilt u, als gemeentelid, 
regelmatig de diensten bĳ wonen, 
of als gast eenmalig? Geef het 
dan door via: reservering@
hervormdvollenhove.nl of via: 
06-29242811. Bent u ingedeeld en 
kunt u toch niet komen, meldt u 
dan af! Aan- en afmeldingen graag 
voor vrĳ dagavond! Op zaterdag 
zullen we de mail niet meer 
beantwoorden en moet u dus een 
week wachten.

Ochtenddienst 19 juli.
Deze periode staan psalmen 
centraal die diverse aspecten van 
het huis van God belichten. Met 
psalm 84 dachten we na over 
de liefde voor Gods huis. Met 
psalm 122 over het vreugdevol 
naar Gods huis gaan. Komende 
zondag lezen we psalm 133 over 
de gemeenschap die er in Gods 
huis gevonden wordt. ‘Hoe goed 
is het, hoe heerlĳ k als broeders 
bĳ een te wonen!’

Doopdienst 19 juli.
Om 17.00 uur is er een extra 
dienst waarin de doop bediend zal 
worden aan: June Noé Vruggink, 
d.v. Jarno en Alieke, Canneveltstr. 
23; Thĳ men Roelof Jordens, z.v. 
Jan en Geke, Bonkenhavenweg 15
David Johannes Kers, z.v. Andre 

en Angela, G. Schenkstraat 
14; Janna Adriana Noëlle 
de Dobbelaar, d.v. Wim en 
Gertrude, G. van Rhenenlaan 
20; Lotus Lenny van der Kamp, 
d.v. Lennart en Natascha, G. van 
Rhenenlaan 42; Luite Jan van 
der Linde, z.v. Elwin en Esther, 
Moespot 10. Tĳ dens deze dienst 
lezen we psalm 134, over het 
dienst doen in de tempel. Daarbĳ  
lezen we over de kleine Samuël 
die door zĳ n moeder wordt 
afgestaan om dienst te doen in de 
tempel. U zult begrĳ pen dat deze 
dienst alleen toegankelĳ k is voor 
degenen die door de doopouders 
zĳ n uitgenodigd. De dienst is wel 
live mee te beleven met beeld via 
onze website!

Giften.
De diaconie ontving via G. 
Lassche-Jongschaap € 10. Het 
College van Kerkrentmeesters 
ontving via Doortje v/d Linden 
€ 5 voor de kerk. Hartelĳ k dank 
voor deze giften.

Focus nieuws.
De verbinding tussen de 
kerkdienst en de kring is zó 
belangrĳ k’. ‘Juist wanneer je 
doordeweeks verspreid als 
gemeente leeft, is er het besef: 
de gemeente van Christus 
staat om mĳ  heen. Dat vind 
ik echt de kracht van Focus.’ 
Dat zegt ds. Dick Wolters, 
predikant en trajectbegeleider 
van IZB-Focus. ‘Het mooie 
van het Focustraject vind ik 
dat thema’s gemeentebreed 
behandeld worden’, zegt Dick 
Wolters. Hĳ  is predikant van de 
hervormde gemeente Vollenhove 
en begeleidt daarnaast het 
Focustraject in drie gemeenten: 
Almkerk, Steenwĳ k en zĳ n 
eigen gemeente in Vollenhove. 
‘Er is een verbinding tussen de 
dienst op zondag en de kringen 
in de gemeente. Onderwerpen 
die in de kerkdienst naar voren 
komen, worden ook op kringen 
besproken. In een dienst kun 
je dingen aanstippen, maar 
niet zo concreet dat je het 
handen en voeten kunt geven. 
Dat gebeurt vervolgens op de 
kringen. De kringen helpen 
om het goede nieuws wat op 
zondag gebracht is, concreet te 
maken. Een kring helpt bovenal 
door accountability op gang te 
brengen: je wordt deelgenoot van 
elkaars leerproces en kunt elkaar 
bevragen en bemoedigen. Dat is 
heel samenbindend en dat hoor 
ik ook terug van gemeenteleden. 
Mensen sturen elkaar een 
bemoedigend lied via de app 
of een kaartje. Juist wanneer 
je doordeweeks verspreid als 
gemeente leeft, is er het besef: 
de gemeente van Christus staat 
om mĳ  heen. Dat vind ik echt 
de kracht van Focus. Doordat 
de thema’s gemeentebreed 
behandeld worden, ontstaat 
er ook verbinding tussen de 
verschillende generaties. Ik weet 
van grootouders die in gesprek 
gaan met hun kleinkinderen over 
thema’s die bĳ  Focus aan de orde 

komen. Er zĳ n ook gemeentes die 
zelf dat gesprek faciliteren, door 
grootouders op catechese uit te 
nodigen.’
Meer eenheid. ‘Ik vind het 
geweldig om trajectbegeleider 
te zĳ n. Het is mooi om 
met een gemeente op te 
trekken en te zien dat er een 
veranderingsproces wordt 
ingezet. Er ontstaat meer 
eenheid in het gemeentewerk 
en je merkt dat mensen zich 
dingen eigen maken. Een mooi 
voorbeeld zĳ n de ko¿  e£ lmpjes 
die in een gemeente gemaakt 
worden. Mensen £ lmen het 
ko¿  emoment na de dienst bĳ  hen 
thuis en vertellen hoe ze deze tĳ d 
ervaren. Na de dienst worden 
deze ko¿  emomenten getoond. 
Niet alleen de verbinding van 
de kerkdienst met de kring 
wordt zo gerealiseerd, maar ook 
andersom. Die £ lmpjes van de 
ko¿  emomenten, dat is iets waar 
ik geen rol in gespeeld heb, en dat 
vind ik heerlĳ k. Dat je merkt dat 
het proces overgenomen wordt. 
Ik geloof echt in deze manier van 
werken.’

Wilt u verder lezen dan klik: 
https://www.izb.nl/focus-verhalen/
de-verbinding-tussen-de-
kerkdienst-en-de-kring-is-zo-
belangrĳ k/

In memoriam.
Op 6 juli is in de leeftĳ d van 77 
jaar overleden Annie Dekker-
Heite, Zeekampen 22. Op 10 
juli werd er een dankdienst voor 
haar leven gehouden in de Grote 
Kerk. Tĳ dens de dienst stond 
Filippenzen 4: 4 centraal: ‘Laat 
de Heer uw vreugde blĳ ven; 
ik zeg u nogmaals: wees altĳ d 
verheugd!’ Annie was een vrouw 
die positief in het leven stond. 
En wat de omstandigheden ook 
waren, ze probeerde er het beste 
van te maken. Ze was van het 
type: het glas is altĳ d half vol. Of 
misschien nog sterker, zoals ze 
het zelf zĳ : ‘Mĳ n leven is voor 
90% dankbaarheid en voor 10% 
gebed.’ Dankbaar was ze voor 
haar leven. Voor de ontmoeting 
jaren geleden in Nunspeet, waar 
ze op vakantie was en Bernard 
tegen kwamen en ze je uitnodigde 
voor een kopje ko¿  e. Dankbaar 
voor de liefde die er tussen hen 
groeide. Dankbaar voor doe 
beginjaren. Het leven was niet 
altĳ d eenvoudig. Het was hard 
werken en de eindjes aan elkaar 
knopen. Maar ze was handig en 
creatief en zorgde dat het haar 
gezin aan niets ontbrak. Dankbaar 
voor de jaren die daarna kwamen, 
waarin diverse reizen werden 
ondernomen. Ze had de hele 
wereld wel willen zien. Maar wat 
haar vooral zo bĳ zonder maakte, 
was wie ze was als mens. Altĳ d 
een luisterend oor, een plek 
waar je met je verhalen terecht 
kon. Zonder oordeel, zonder 
onderscheid tussen mensen. Altĳ d 

bescheiden, nooit kwaadsprekend 
over anderen. En zelfs op de 
moeilĳ kste momenten had ze oog 
voor anderen. Filippenzen 4 zegt 
dan: wees altĳ d verheugd! En dat 
is, eerlĳ k gezegd, een tekst waar 
veel mensen over gevallen zĳ n. Je 
kunt toch niet altĳ d blĳ  zĳ n? Het 
leven kent toch ook zorgen. Ja, 
dat klopt. En die heeft Annie ook 
gekend. Ze heeft veel te maken 
gehad met ziekte, met verlies. 
Het leven was lang niet altĳ d 
makkelĳ k. Maar ze wist altĳ d 
door te gaan. Met haar sterke 
karakter en haar positieve inslag. 
Hoe ze dat kon? Dankzĳ  haar 
geloof in God! Tĳ dens een kerk-
en-schooldienst begin februari 
zongen we een lied van Matthĳ n 
Buwalda, nog één rivier. Het was 
tĳ dens een hele moeilĳ ke periode, 
waarin langzaam duidelĳ k werd 
dat genezing niet mogelĳ k was. 
Dit lied raakte haar. Nog één 
rivier dan was ze thuis. Het 
geloof is het diepe vertrouwen 
dat God erbĳ  is. Dat Hĳ  erbĳ  is 
in de vreugde. Dat Hĳ  erbĳ  is 
in het verdriet. Dat Hĳ  aan het 
begin van je leven staat, je het 
leven geeft als een geschenk. Én 
dat Hĳ  aan het eind van je leven 
komt. Dat Hĳ  je vasthoudt, zelfs 
in de dood. En dat geloof was de 
bron van haar vreugde. Met een 
hartelĳ ke groet, Dick Wolters.

Vakantie.
Voor velen van ons is de tĳ d van 
de vakantie aangebroken. Het is 
de tĳ d om het oog en het oor 
te openen voor de schoonheid 
waarin we leven. In de bĳ bel, in 
de psalmen en in het evangelie 
wordt de heerlĳ kheid en 
schoonheid van Gods schepping 
bezongen. Maar voordat je haar 
bezingt moet je het natuurlĳ k wel 
willen zien. Wĳ  hebben oog voor 
de rottigheid in de wereld, ziekte 
en zonde. We voelen de slechte 
en lelĳ ke dingen in onze wereld, 
het onrecht en verloedering. 
Maar gelukkig zien we ook 
bloemen en vogels. ‘In kleuren 
en geuren vertellen ze van God 
en weten van geen treuren de 
vreugde is te groot.’(lied 979) Die 
schoonheid is er en kan mensen 
raken. God verschĳ nt als licht, als 
liefde. Het herinnert aan psalm 
36 ‘ Heer hoog als de hemel is 
uw liefde... Hoe kostbaar is uw 
liefde...bĳ  U is de bron van leven, 
in uw licht zien wĳ  licht.’ Dat is 
vreugdevol licht, waarvoor je niet 
naar de Riviera hoeft af te reizen. 
Dat licht is er eenvoudig in Veno 
en in het Klooster. Vriendelĳ ke 
groet vanuit de pastorie aan de 
Leeuwte, ds. H.J.H. Pap.

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wĳ  ook 
lĳ den,
Gĳ  houdt ons bĳ  de hand gevat.

Diensten.
Kerkdienst 19 juli: 9.30 ds. J. 
Dekker, Lemele.
Kerkdienst 26 juli: 9.30 ds. W. 
Menkveld.

U/jullie kun(t)(nen) weer naar 
de kerk. De kerkenraad heeft 
besloten om een beperkt aantal 
mensen in de gelegenheid te 
stellen de dienst in de kerk 
bĳ  te wonen. In plaats van 1,5 
meter tussen de gemeenteleden 
en dan niet zingen heeft de 
kerkenraad ervoor gekozen 
om wel te zingen in de dienst 
maar dan op een onderlinge 
afstand van ongeveer 3 meter. 
Om e.e.a. in goede banen te 
leiden is het helaas noodzakelĳ k 
dat u zich van tevoren opgeeft. 
Wilt u als gemeentelid (evt. met 
gezinsleden, dan wel graag het 
aantal personen doorgeven) 
een dienst bĳ wonen dan kunt 
u zich per e-mail opgeven voor 
vrĳ dagmiddag 12.00 uur voor de 
eerstvolgende zondag via scriba@
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl
Wanneer er plaats voor u is, 
krĳ gt u voor zaterdagmiddag 
12.00 uur een bevestiging per 
e-mail. Krĳ gt u geen bevestiging, 
dan mag u de dienst dus niet 
bezoeken. U kunt zich ook voor 
meerdere zondagen tegelĳ k 
opgeven maar houdt u dan wel 
in de gaten voor welke zondag 
u een bevestiging krĳ gt.  De 
dienst wordt uitgezonden maar u 
komt niet in beeld. De camera is 
gericht op voorganger, eventueel 
dienstdoende kerkenraadsleden 
en beamer.
NB: Wĳ  vragen u in ieders 
belang van het onderstaande 
goede nota te nemen: - Als u 
ook maar enigszins verkouden 
bent of andere klachten hebt 
blĳ ft u natuurlĳ k thuis. - Mensen 
van 70 jaar en ouder en degenen 
die volgens de overheid (zie: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-
covid-19/risicogroepen ) onder 
de risicogroepen vallen wordt 
geadviseerd extra voorzichtig 
te zĳ n omdat zĳ  een verhoogd 
risico hebben om ernstig ziek 
te worden van het coronavirus. 
- De kerk heeft een goed 
ventilatiesysteem maar er zullen 
ook ramen en/of deuren open 
staan i.v.m. met ventilatie en 
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 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

berichten Het Zondagsblad

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

Vollenhove  STAD
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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. Wĳ ermars, Postbus 
82, 8325 ZH Vollenhove. tel. 0527-
243860 scriba@hervormdvollenhove.
nl

Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel. 
0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum 
"Tilvoorde": mw. N. Lassche- 
Remĳ nse, Tilvoorde: tel. 
0527-241538 tilvoorde@
hervormdvollenhove.nl

Koster Kapel: mw. G. van 
Dalen, tel. 0527-246767 kapel@
hervormdvollenhove.nl

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!
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deze worden niet gesloten. Het 
kan dus tochten. - Houdt altĳ d 
in ieder geval 1,5 meter afstand. 
- Wacht bĳ  de deur van de 
hoofdingang. De koster wĳ st u 
een zitplaats aan. - Desinfecteer 
uw handen bĳ  binnenkomst. 
- U kunt geen gebruik maken 
van het toilet. - Zing niet uit 
volle borst maar houdt u een 
beetje in, zodat eventuele 
virusdeeltjes zich niet zo ver door 
de ruimte kunnen verspreiden. 
De dienst is ook te volgen via 
de site van onze kerk: www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl U klikt dan op het tabblad: 
Kerk TV. De kerkenraad.

Doelcollecte juli: Stg. De 
Wĳ kwieg.
‘Ieder uniek kwetsbaar leven 
verdient een kansrĳ ke start!’ 
Het doel van Stg. De Wĳ kwieg 
is om baby’s en hun moeders 
samen een kansrĳ ke toekomst te 
bieden en niet onnodig van elkaar 
te scheiden. Stg. De Wĳ kwieg 
wil een aanvulling zĳ n op de 
bestaande hulpverlening en richt 
zich speci£ ek op de doelgroep die 
moeite heeft om de weg naar de 
reguliere hulpverlening te vinden, 
of op vrouwen die nu tussen wal 
en schip vallen doordat ze niet 
aan de juiste criteria voldoen 
voor opvang. Op dit moment is 
een uithuisplaatsing of abortus 
een alternatief, terwĳ l een 
moeder met gerichte hulp in veel 
situaties wel in staat kan zĳ n om 
met haar kind een toekomst op 
te bouwen. 
Als stichting De Wĳ kwieg 
zetten wĳ  alles op alles om 
baby en moeder samen te 
laten opgroeien. We bieden de 
moeders een hulpprogramma 
aan, waarin zĳ  intensief begeleid 
worden in het moederschap en 
de hechting tussen haar en de 
baby. Op 1 oktober 2020 openen 
wĳ  het moeder-kind huis in 
Genemuiden. Dit huis biedt plaats 
aan 12 moeders die in 3 fases 
het programma doorlopen. In 
een periode van 6 tot 8 maanden 
proberen wĳ  de moeder klaar 
te stomen voor een zelfstandig 
moederschap. Aanvullend bieden 
wĳ  ambulante begeleiding in het 
na-traject. Aan het moeder-
kindhuis wordt hard gewerkt. 
Wilt u de voortgang van de bouw 
volgen? neem eens een kĳ kje in 
het fotoboek op onze website 
https://www.wĳ kwieg.nl/geen-
categorie/de-bouw-is-in-volle-
gang/ De organisatie werkt op 
dit moment aan de contracten 
met de gemeenten en instanties. 
Daarnaast zĳ n er een 3-tal 
medewerkers gecontracteerd 
die vanaf 1 oktober de feitelĳ ke 
zorg voor hun rekening nemen. 
Kortom alles wordt in gereedheid 
gebracht om vanaf 1 oktober de 
deuren te kunnen openen. Wĳ  
zĳ n enorm blĳ  met de diaconale 
aandacht die uw kerk ons geeft! 
Hartelĳ k dank voor uw donatie. 
Bestuur van Stg. De Wĳ kwieg.

De bloemen uit dienst van 
12 juli gingen naar mw. H. Stam-
van Benthem, zĳ  was 7 juli jarig.

Giften.
Ds. Menkveld heeft in week 27 
€ 50 ontvangen.
In week 28 ontving ds. Menkveld 
een gift van € 100.

Een kaartje werd verstuurd 
naar:
Fam. R. Pors, Lozedĳ k; dhr. J. 
Beute, Perelaar, was jarig op 30 
juni; dDhr. T. Stoter, Veneweg, 
was jarig op 2 juli; Dhr. J. Smit, 
Veneweg, was jarig op 4 juli.

Vanuit de Pastorie.
Vorige week, de eerste week van 
de schoolvakantie, heeft het weer 
ons niet in vakantiestemming 
gebracht, wel het verlangen 
ernaar aangewakkerd. Als 
de Vakantie Bĳ belclub was 
doorgegaan hadden we buiten 
niet veel kunnen doen. Maar, net 
als het allereerste jaar zou de 
opkomst wel eens goed kunnen 
zĳ n geweest. Toen was het ook 
een regenachtige week en werden 
veel kinderen door hun ouders 
met auto voor de deur afgezet. 
Dit jaar kon het ‘feest’ niet 
doorgaan. We denken nog over 
‘iets’ in het najaar, maar het is nu 
vooral afwachten hoe de situatie 
met corona zich ontwikkelt. 
Steeds een stapje vooruit en 
meer ruimte, of… we wachten 
het af.
Regelmatig krĳ g ik de vraag of 
we vakantieplannen hebben. 
Daar kan ik dan geen concreet 
antwoord op geven want die 
plannen zĳ n er nog niet. Net 
als andere jaren houd ik mĳ n 
vakantieweken in de zomer en 
blĳ ven we vooral thuis. Misschien 
een dag of een paar dagen, maar 
dat weten we nog niet concreet. 
Als ik thuis ben blĳ f ik voor 
bĳ zondere situaties gewoon 
beschikbaar. Intussen zĳ n er al 
een heel aantal gemeenteleden 
vertrokken voor vakantie. Ook 
vanaf deze plek wil ik iedereen 
die erop uit gaat een £ jne, 
rustgevende en inspirerende 
vakantie toewensen en vooral een 
gezonde en veilige thuiskomst. 
Hartelĳ ke groeten, ds. Menkveld.

Kerkdiens    t 19 juli: 9.30 ds. J. 
van der Mark, Wolvega. O.v.d.:
Henry Bos. Organist: René van 
Rijn. Uitgangscollecte: plaatselijk 
pastoraat. De bloemen worden 
bezorgd door Henk Ruiter. De 
opname wordt rondgebracht 
door de fam. Klarenberg. De 
ophaaldienst wordt verzorgd 
door Geert Dedden (0521-
522489).

Kerkdienst 26 juli: 9.30 da. 
M. Lourens, Emmen. O.v.d.:
Henry Bos. Organist: Benia 
Lenstra. Uitgangscollecte: 
onderhoudsfonds. De bloemen
worden bezorgd door Henk en 
Conny Hop. De opname wordt 
rondgebracht door Janny Hop. 
Ophaaldienst: Adrie Winters 
(0521-588515).

Bij de diensten.
Wat was het goed en £ jn om weer 
kerkdiensten te hebben in de kerk. 
We raken al gewend aan het uit 
elkaar zitten en het luisteren naar 
muziek en het meelezen geeft 
ook weer een andere beleving aan 
de liederen. De komende weken 
hebben we gastvoorgangers. Beide 
predikanten zijn al eerder bij ons 
voorgegaan.  

Collecten en giften.
Op 5 juli was de collecte voor de 
diaconie € 19,60, voor de kerk 
€ 49,40. De uitgangscollecte 
voor het plaatselijk kerkenwerk 
bedroeg € 47,20. Op 12 juli was 
de collecte voor de diaconie 
€ 22,95, voor de kerk € 26,10 
en de tafelcollecte voor de 
zendingsprojecten in India 
bedroeg € 80. Voor de kerk zijn 
2 giften van € 50 en één gift van 
€ 200 binnengekomen. Hartelijk 
dank voor uw gaven.

Bloemen.
Op 5 juli zijn de bloemen als 
groet en bemoediging gegaan 
naar onze ouderling Feikje 
Kloosterman.
Op 12 juli zijn de bloemen als 
groet en bemoediging gegaan 
naar de fam. Kuper in de 
Kloosterhuisstraat.

Nieuws uit de kerkenraad.
De kerkenraad is verheugd u 
te kunnen melden dat zĳ  Cor 
Sĳ besma als kerkrentmeester 
mag voordragen in de plaats van 
Roel Logchies die naar 12 jaar 
aftredend en niet herkiesbaar is. 
We zĳ n dankbaar dat er steeds 
weer mensen opstaan om het 
werk in onze gemeente uit te 
voeren. Helaas moeten we u 
ook melden dat Rinske Schiere 
om gezondheidsredenen haar 
ambt als diaken niet langer kan 
vervullen. Bezwaren tegen de 
aanstellen van Cor Sĳ besma als 
kerkrentmeester kunnen worden 
ingebracht door stemgerechtigde 
leden van de gemeente en dienen 
uiterlĳ k 10 aug. schriftelĳ k en 
ondertekend bĳ  de scriba te 
worden ingediend. Indien er geen 
gegronde bezwaren worden 
ingebracht, zal na de zomer 
afscheid worden genomen van 
Roel en Rinske, zal Cor worden 
aangesteld en zal Janny Hop 
als ouderling-kerkrentmeester 
herbevestigd worden. Een datum 
hiervoor moet nog worden 
vastgesteld. Wĳ  hopen dat 
het goede voorbeeld van Cor 
Sĳ besma doet volgen en dat we 
de openstaande vacatures voor 
ouderling en nu ook een diaken 
ook nog kunnen opvullen. We 
verzoeken u met klem namen 
aan te dragen van personen die 
hiervoor geschikt zĳ n. Mocht 
u zelf interesse hebben maar 
nog twĳ felen of vragen hebben, 
schroom niet maar trek aan de 
spreekwoordelĳ ke bel.

Jarig.
Op 23 juli viert mw. H.A. de 
Graaf-Oost, Markeweg 96 
Blesdĳ ke, haar 89e verjaardag.
Op 23 juli viert dhr. R. Len stra, 
Friese Veldweg 24, zĳ n 81e
verjaardag.
Op 28 juli viert onze predikant 
ds. Gerrit van den Dool zĳ n 
69e verjaardag. Voor iedereen 
een hartelĳ ke felicitatie en een 
gezegend nieuw levensjaar 
gewenst.

Jubileum.
Op 29 juli gedenkt de fam. 
G. van Veen, Steenwĳ kerweg 
168A, het heugelĳ ke feit dat 
zĳ  60 jaar getrouwd zĳ n. Op 2 
augustus, gedenken ds. Gerrit 
en Henriette van den Dool dat 
zĳ  30 jaar getrouwd zĳ n. Beide 
bruidsparen wensen een mooie 
dag en nog vele jaren samen.

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: De Chinese 
overheid doet er alles aan om te 
voorkomen dat jongeren onder 
de 18 in aanraking komen met 
het christendom. Open Doors 
voorziet kerken daarom van 
moderne, creatieve manieren om 
jongeren toch te bereiken. Bid 
voor partnerkerken die hierbĳ  
helpen.

Kopĳ  GZ.
De kopĳ  voor het volgende 
zondagsblad kunt u inleveren tot 
uiterlĳ k zondag 9 aug. 12.00 uur 
bĳ  de scriba.

De vakantietĳ d is 
aangebroken, de scholen hebben 
vakantie gekregen en de bouwvak 
periode komt eraan. Een aantal 
van u zal erop uit trekken 
in Nederland of daarbuiten. 
Sommigen gaan dagjes weg 
anderen weer wat langer. En er 
zĳ n ook mensen die rondom huis 
blĳ ven. Op wat voor manier u 
ook de vakantie ervaart, overal 
kunt u rust vinden en nieuwe 
energie op doen. We wensen u 
een goede tĳ d toe.

Vakantie, even wat anders
even er op uit gaan
Even aan de zĳ  lĳ n staan
Zoals veel andere medelanders.

Vakantie, hele mooie tĳ den
Gaan en staan waar je wilt
Een tĳ d boven alles uitgetild
Lopen door bossen en weiden. 

Vakantie, genieten van de natuur
Zo mooi in het zomer seizoen
Dat zal een ieder goed doen
En op zoek naar het avontuur. 

Vakantie, ontspanning, vrĳ heid
Genieten van de mooie omgeving
Het is een unieke tĳ dpassering
En het geeft voor velen blĳ heid. 

Vakantie, vier het met 
dankbaarheid
Vertrouw op Gods bewarende hand
Hĳ  blĳ ft met een ieder verwant
En houdt Zĳ n vleugelen uitgespreid

(Fedde Nicolai)

Namens de kerkenraad een 
hartelĳ ke groet, Henry Bos 
ouderling-scriba

Van de predikant.
Pastoralia Mevr. Riekie 
Grooters-Dedden werd 
opgenomen in het ziekenhuis. 

We wensen haar een goed 
herstel. Dat wensen we 
ook onze ouderlinge Feikje 
Kloosterman, die al langere tĳ d 
niet in orde is. Ook de komende 
weken zal zĳ  nog niet in staat zĳ n 
als ouderling in onze gemeente 
werkzaam te zĳ n. We wensen 
haar Gods zegen en heel veel 
sterkte! Als alles goed gaat zal 
Paul de Wagt bĳ  het verschĳ nen 
van deze editie weer thuis zĳ n 
uit het ziekenhuis in Groningen. 
Hĳ  zal nog wel een hele weg te 
gaan hebben. Allen die dat in het 
bĳ zonder nodig hebben wensen 
we kracht van Boven, ook in 
meeleven en hulpvaardigheid van 
mensen om hen heen.

Diensten.
Het was £ jn weer een 
avondmaalsdienst te kunnen 
houden. Het vereiste enig kunst- 
en vliegwerk om de anderhalve 
meter in acht te nemen, maar 
dat lukte. Met als thema ‘Troost 
en uitdaging’ stonden we stil 
bĳ  Jezus’ woord over de rust 
die Hĳ  geeft als wĳ  gaan delen 
in zĳ n zachtmoedigheid en we 
zĳ n zachte juk (dat van Gods 
liefde) op ons nemen om de 
lichte last van zĳ n uitleg van de 
Tora (de Bergrede!) te dragen. 
Als kerkganger doet het goed 
als er op zondagmorgen velen 
om je heen zĳ n. Wat een unieke 
mogelĳ kheid voor ons allemaal, 
van jong tot oud, om zelf ook 
weer te kunnen bĳ dragen 
aan een levende gemeente, 
zoals die door de Heer wordt 
bĳ eengeroepen!

Bĳ  de lezing van afgelopen 
zondag (Mattheüs 11: 25-30) 
vond ik een bĳ zonder gedicht 
van Koos Geerds, dat ik hier tot 
besluit graag doorgeef:

Aan u, aan jou

Hoe minder ik bevat van uw 
genade,
hoe meer jĳ  mĳ  vertrouwd raakt, 
broeder Heer;
hoe minder ik u durf te tutoyeren
(mĳ n taal is koel), wil jĳ  het des te 
meer;
‘k wil alles doen om u niet kwĳ t te 
raken
als Redder en als Koning en als 
God,
maar dat ik daarvoor mĳ n verzet 
moet staken
jou als mĳ n knecht te zien - wát 
een gebod…

Het legt mĳ n leven bloot, failliet en 
grauw.
Als jĳ  zover moest gaan, wie ben 
ik dan?

Als dit mĳ n last is, God, verlos mĳ  
van
mĳ jn ik, mĳ n hoogmoed, mĳ n 
gelikte praat
die slechts onthult dat hier een 
loser staat

en geef dat ik mĳ  geef aan u, aan 
jou…

Een hartelĳ ke groet, 
ds. Gerrit van den Dool.

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van 
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zĳ n,
worden opgenomen in de krant van die week, die op vrĳ dag of zaterdag bĳ  de abonnees 
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW. 
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties. 
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Predikant: ds. Gerrit van den Dool 
Pastorie: Steenwĳ kerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwĳ kerweg 
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514587 
kerk.willemsoord@hetnet.nl 
Koster: mevr.T.Winters-de Boer, 
0521-588515, Rentmeesters Prot. 
Gem Willemsoord Peperga Blesdĳ -
ke IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Bank:

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:
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Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

N     L

Advertenties

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

Bij overlijden:      0800 - 024 25 26                                              (dag en nacht bereikbaar)
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nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw

mountainbiken 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.
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Gedenkstenen Aanrechtbladen Dorpels Schouwen Vensterbanken Vloeren Wastafelbladen

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

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

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

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

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

uitvaartvandijk.nl
HELMICH VAN DIJK
06 51 88 2700 

HERBIEN MARIJS - VAN DER VEGTE
06 475 67 147

NIENKE APPERLO - IJTSMA
06 122 09 114

Als het om vertrouwen gaat!




