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Kerk in 
Corona-
tijden

Hoe anders hadden we het 
ons voorgesteld. Het zou 
een groots feest worden, 
de voorbereidingen waren 
al getro� en. Kosten noch 
moeiten gespaard om de 
bevrijding van ons land te 
vieren. We keken er naar uit 
om de vlaggen hoog in top 
te hijsen. Dat laatste zullen 
we zeker doen, maar hoe 
anders is het allemaal gelo-
pen. 

Een andere vĳ and is 
met een onzichtbaar leger onze 
gebieden binnengetrokken, heeft 
ons bezet en onder druk gezet. 
Het coronavirus, dat medisch 
gezien heel moeilĳ k te bestrĳ -
den is en inmiddels al vele hon-
derdtallen slachto� ers gemaakt 
heeft. Dit leger beukt ongenadig 
in op de gezondheid en de eco-
nomie van ons vaderland en de 
hele wereld. De schrik zit er 
bĳ  de meesten 
behoorlĳ k in en 
de angstige vraag 
is hoelang we 
nog onder deze 
levensbedreigen-
de knoet moeten verkeren.

Alles in een ander licht
Deze pandemie zet alles in een 
ander licht. De dingen zĳ n heel 
betrekkelĳ k geworden. Velen 
komen er nu pas achter dat we 
toch niet zo veilig zĳ n in onze 
sterk gebouwde burchten, waar 

we konden doen en laten wat we 
zelf wilden. Het leven is kenne-
lĳ k toch niet zo maakbaar als we 
gedacht hadden en een medische 
wetenschap die met de handen in 
het haar zit, leek velen tot voor 
kort tot de onmogelĳ kheden 
te behoren. We worden terug-
geworpen op basale dingen. Eén 

van die dingen 
is dat het leven 
niet een product 
van eigen kun-
nen is, maar een 
geschenk.  Dat 

geldt ook voor gezondheid. En 
in het verlengde daarvan ligt de 
vrĳ heid. Velen zĳ n die basis kwĳ t 
en daardoor komt er paniek, 
angst en hamsterwoede, alsof 
morgen de wereld zou vergaan. 
Paulus zegt in de brief aan de 
Galaten dat we geroepen zĳ n om 
vrĳ  te zĳ n en dat we die vrĳ heid 

niet alleen voor onszelf mogen 
gebruiken, maar dat we elkander 
te dienen hebben in de liefde 
die ons in Chris-
tus geschonken 
is. Daar wringt 
in veel opzich-
ten de schoen, 
want weten we 
nog wie ons bevrĳ d heeft? Die 
wetenschap geeft rust ook in 
spannende en roerige tĳ den als 
deze.

Anders vieren dan anders
Vier en vĳ f mei zullen anders 
gevierd worden dan in voor-
gaande jaren. Anders dan 
anders, maar wel met elkaar 
verbonden, wellicht meer dan 
ooit. In de toch al verstilde 
wereld van vandaag zal de stilte 
van de herdenking ons doen 
bese� en hoe groot de prĳ s voor 

de vrĳ heid is geweest. Als de 
vĳ fde mei de vlaggen hoog in 
top gehesen mogen worden mag 

het een teken 
zĳ n van diepe 
dankbaarheid 
voor het ongelo-
felĳ ke geschenk 
van vrĳ heid. Een 

vrĳ heid die we uiteindelĳ k als 
een onverdiend geschenk heb-
ben mogen ontvangen uit Gods 
Hand. In diezelfde Hand blĳ ven 
wĳ  ook nu in deze roerige tĳ -
den. Het is goed om maar na 
te zeggen en na te bidden wat 
de dichteres Jacqueline van de 
Waals ooit eens dichtte: ,,Wat 
de toekomst brenge moge, mĳ  
geleidt des Heren Hand, moe-
dig sla ik dus de ogen naar het 
onbekende land.” In dat vertrou-
wen ligt de waarachtige bevrĳ -
ding.
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Nog geen abonnee?

Omgaan 
met vrijheid
DOOR DS. EVERT VAN DER VEEN, 

OLDEMARKT

75 jaar vrĳ heid zal niet worden 
gevierd zoals we dat tot voor kort 
in gedachten hadden. Misschien 
biedt deze wending ook een onver-
wachte kans. We hadden in nor-
male omstandigheden – terecht 
- � ink uitgepakt. In de huidige 
noodgedwongen soberheid, waarin 
alle uiterlĳ kheid wegvalt, staan we 
wellicht meer stil bĳ  de binnenkant 
van vrĳ heid. We kunnen nu niet 
opgaan in massale feesten, in volle 
zalen vergenoegd luisteren naar 
muziek, met elkaar gezellig bĳ  een 
vrĳ heidsmaaltĳ d aanschuiven. 
We worden in deze herdenking 
helemaal op onszelf teruggewor-
pen en zullen vooral persoonlĳ k 
stilstaan bĳ  het ingrĳ pende verle-
den. Ieder van ons heeft nu alle 
ruimte om één van de vele boeken 
te lezen die er zĳ n verschenen 
zoals ‘Mĳ n naam is Selma’, ‘Bĳ  ons 
in Auschwitz’, ‘Oorlogskinderen’, 
Trompettist in Auschwitz’, ‘Vuur en 
duisternis’, ‘Eindstation Auschwitz’ 
of ‘De Bosatlas van de Tweede 
Wereldoorlog’. 
De afwezigheid van gezamenlĳ ke 
activiteiten leidt tot een zeker iso-
lement maar ín die stilte kan ieder 
van ons zich ook de vraag stellen: 
wat is vrĳ heid, toen én nu? Vrĳ -
heid is meer dan een leuk feestje, 
het is ten diepste een roeping zou 
je mogen zeggen. In de soberheid 
van dit moment worden we mis-
schien wel indringender bĳ  het 
geschenk én de opdracht van vrĳ -
heid bepaald: hoe ga ík daar mee 
om en in hoeverre is míjn vrĳ heid 
ook de vrĳ heid voor een ander? 
Laten we daar persoonlĳ k bĳ  stil-
staan en komen tot het diepste 
geheim van vrĳ heid die bestaat uit 
het delen van leven met elkaar, 
met respect voor ieder mens 
afzonderlĳ k.

Commentaar

Het was zo’n mooi plan: de 
redactie van het GZ en een 
groep havoleerlingen van De Pas-
sie in Wierden maken samen een 
Pinksterkrant. 
Die delen we uit op Opwek-
king in Biddinghuizen en op het 
Boostfestival in Den Ham. Maar 
ook hier gooit het corona-virus 
roet in het eten. Maar het goede 
nieuws is: de Pinksterkrant komt 
er toch! 

Omdat velen van ons in deze 
periode aan huis gekluisterd 
zĳ n, ontstond het idee om het 
GZ vaker te laten verschĳ nen. 
Maar daardoor zou het GZ in 
de zomer nóg minder vaak uit-
komen. Daarom hebben we 
besloten vanaf nu het GZ elke 
twee weken te laten verschĳ -
nen, ook in de zomer. Bovendien 
brengen we in de tussenliggende 

weken een digitale nieuwsbrief 
uit: GZ-Post. Dat betekent dat 
u wekelĳ ks iets van het GZ 
kunt ontvangen: deze week uw 
vertrouwde krant op de mat, 
volgende week GZ-Post op uw 
computer, telefoon of tablet. 
Daar kunt u zich gratis op
abonneren. Ga daarvoor naar: 
www.gezamenlĳ kzondagsblad.nl/
GZ-Post

Speciale Pinksterkrant gaat door!
GZ: Vanaf nu wekelijks contact met lezers!

Bestel GRATIS vóór 14 mei extra Pinksterkranten voor uw 
kerk op: www.gezamenlĳ kzondagsblad.nl/pinksterkrant

 In de toch al verstilde wereld van vandaag zal de stilte van de herdenking 
ons doen bese� en hoe groot de prijs voor de vrijheid is geweest.

WETEN WE NOG WIE ONS BEVRIJD 
HEEFT? DIE WETENSCHAP GEEFT 

RUST OOK IN SPANNENDE EN ROERIGE 
TIJDEN ALS DEZE.

VELE ZIJN DE BASIS KWIJT. 
ER VOLGEN PANIEK, 

ANGST EN

 HAMSTERWOEDE

DOOR DS. TAMMO 

OLDENHUIS, 

COEVORDEN

75 
jaar 
vrij

Met Pinksteren verschĳ nt een 
speciale editie van het Gezamenlĳ k 
Zondagsblad. Gemaakt in samen-
werking met havo 3-leerlingen van 
evangelische school De Passie te 
Wierden. Thema: Geloven door de 
generaties heen.

Bestel Pinksterkranten om 

uit te delen in uw omgeving!

verschijning 28 mei, www.gezamenlijkzondagsblad.nl/pinksterkrant
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Van Jezus wordt 
verteld dat hĳ  begon te huilen 
op weg naar het graf van Lazarus 
(Johannes 11: 35). Niks ‘mannen 
huilen niet’. Verdriet, angst, het 
hoort er allemaal bĳ . Geen enkele 
van die gevoelens is Jezus vreemd. 
Hĳ  is voluit een van ons gewor-
den. En dat werd onze bevrĳ ding, 
ook al bese� en we vaak nauwe-
lĳ ks of niet wat dat zoal inhoudt. 
Bevrĳ d zĳ n we, om als opnieuw 
geboren mensen Jezus te leren 
volgen.

Tranen en bevrĳ ding, daar gaat 
het me deze keer om. Eerst die 
tranen. Kunt u huilen? En mag 
dat ook van u zelf? Of bent u een 
van de velen die zich daar eigen-

lĳ k voor schamen? Zelf heb ik er 
lang over gedaan om mĳ n tranen 
te leren waarderen. Onze zonen 
waren daar sneller mee dan ik. Zĳ  
vonden het een vooruitgang dat 
pa zĳ n gevoelens 
kon tonen toen 
hĳ  ouder werd. En 
zĳ  hadden gelĳ k. 
Kortgeleden 
kwam ik plotse-
ling in het zieken-
huis terecht. Toen de kinderen 
daar de eerste keer op bezoek 
kwamen, laaide bĳ  mĳ  de emo-
tie hoog op en hield ik het niet 
droog. “Goed zo pa, mooi”, kreeg 
ik te horen. En ik kon niet anders 
dan hen gelĳ k geven.

Loskomende emotie. Ben ik 
een uitzondering wanneer het 
om 4 mei gaat? Tientallen jaren 
lang heb ik echt wel het nodige 

gevoeld bĳ  de herdenking op die 
dag. En terecht. Mĳ n eigen vader 
werd gedood in november 1944. 
Mĳ n moeder bleef achter met 
drie kleine kinderen en een vierde 
op komst. Een herinnering aan ‘de 
man’ heb ik niet. Ik ken hem door 
wat ik over hem las en hoorde. 
Maar de laatste jaren lĳ kt de bele-

ving van 4 mei 
steeds sterker 
te worden. Het 
gemis van vroe-
ger - dat toen niet 
zo werd ervaren 
- wordt sterker 

gevoeld. Waarschĳ nlĳ k hoort ook 
dat bĳ  het ouder worden. 

De betekenis van 4 mei - het is 
geweldig, dat het er op lĳ kt de 
laatste jaren dat ook de jongeren 
deze meer en meer zien. Hoeveel 
tĳ d er ook tussen zit, 75 jaar of 
zo’n 2000, geraakt kunnen wor-
den door wat anderen - of die 
Ander - overkwam, is een zegen, 
een bevrĳ dend gevoel. 

En Bevrĳ ding. Doordat Jezus zich 
gaf, zĳ n wĳ  geen slaven meer. 
Geen machteloze knechten. Wĳ  
kunnen geloven in verandering. 
Wĳ  kunnen ons verzetten tegen 
kwaad, onrecht, ongelĳ kheid. Wĳ  
hoeven het niet te accepteren dat 
mensen achteruit gezet worden. 
Niet te accepteren dat wĳ  de 
neiging hebben dat kwalĳ ke ‘spel’ 
mee te spelen. ‘Jullie heel anders, 
jullie hebben Christus leren ken-
nen’, schreef Paulus. En bevrĳ d 
zĳ n betekent dan toch dat we 
dat ook kunnen laten zien? Wĳ  
hobbelen niet langer mee met de 
grote stroom, maar kunnen daar 
als volgelingen van Jezus dwars 
tegenin gaan wanneer dat nodig 
is. Wat ons dat eventueel ook 
kost.

Laat een traan voor al die mensen 
die ook in deze tĳ d lĳ den, door 
gemis, aan onrecht, door geweld 
en vergeet niet de vrĳ heid in 
Christus te vieren.

Wie de bevrĳ dingsdag in 1945 
heeft meegemaakt kan het zich 
waarschĳ nlĳ k herinneren als de 
dag van gisteren. Vrĳ  na vĳ f lange 
bange jaren van onderdrukking, 
geweldpleging, leugen, verraad en 
gevangenschap.

Vrĳ heid en onvrĳ heid
 ‘Wie was gevangen wordt 
bevrĳ d’, staat in het derde cou-
plet van lied 871 (Liedboek). We 
zingen het nog steeds, want ook 
nu zien we uit naar het koninkrĳ k 
van God. Een tĳ d, waarin gevan-
genschap, onderdrukking, ziekte 
en dood niet meer zullen zĳ n. 
Dit jaar verkeren wĳ  al weken in 
lockdown vanwege het coronavi-
rus. Inmiddels zĳ n velen besmet en 
gestorven, maar we blĳ ven hoop 
houden op het overwinnen van 
deze ziekte. Enige maanden van 
het vermĳ den van sociale contac-
ten staat niet in verhouding tot vĳ f 
jaar beroving van vrĳ heid, maar 
toch maken we allemaal mee, wat 
het betekent om niet vrĳ  te kun-
nen gaan en staan waar je wilt. 

Grote dingen
In perioden van angst en onder-
drukking smeekt de mens tot 
God: ‘Hoe lang moet ik dit nog 
doorstaan?’ Psalm 126 kan ons 
daarbĳ  helpen. Een Psalm waar-
in de juichende stemming van 
bevrĳ ding onder woorden wordt 
gebracht. Het volk, dat in balling-
schap was weggevoerd mag weer 
terugkeren naar zĳ n vaderland. 
De druk is weggenomen, een 
gevoel van heerlĳ ke verruiming 
vervult het hart. Onderdrukking 
en geweld hebben het onder-
spit gedolven tegenover vrĳ heid 

en recht. Wanneer we dat voor 
Gods aangezicht brengen, kunnen 
we alleen maar zeggen: ‘De Heer 
heeft ons grote dingen gedaan’. Hĳ  
maakte ons weer 
vrĳ . Wanneer die 
omslag net heeft 
plaatsgevonden 
is het nog alsof je 
droomt. We kun-
nen ons voorstel-
len, dat wĳ  dat 
gevoel ook heb-
ben als de beperkende maatrege-
len niet meer nodig zĳ n. Nog niet 
te bevatten, er is weer van alles 
mogelĳ k, dat eerder werd tegen-
gehouden. 

Vriendelĳ k
In die blĳ dschap moeten we ech-
ter niet vergeten, dat er met tra-

nen is gezaaid en dat de vrĳ heid 
de vrucht is van het in smart en 
druk uitgeworpen zaad. Vrĳ heid 
creëer je niet in je eentje. Daar-

voor is overleg 
nodig en duidelĳ ke 
afspraken. Wie in 
zĳ n of haar ver-
meende vrĳ heid 
alles zegt wat op 
de tong ligt, tot 
scheldkanonnades 
aan toe en alle 

ruimte inneemt die je maar krĳ gen 
kunt, beperkt hiermee het leven 
van anderen. Het is toch opmer-
kelĳ k, dat mensen er aan moeten 
wennen als iemand vriendelĳ k een 
hand opsteekt. Argwaan en ach-
terdocht, omdat vreemden niet te 
vertrouwen zĳ n. En dat terwĳ l een 
vriendelĳ k gebaar het leven ver-

licht. Juist in deze tĳ d van afstand 
bewaren ervaren wĳ  de kracht van 
een vriendelĳ k handgebaar. Wĳ  
mogen dankbaar zĳ n voor alles 
wat wel mogelĳ k is, om contact te 
houden met elkaar. 

Danken 
Dit jaar waren veel activiteiten 
en herdenkingen gepland om 
de slachto� ers van de Tweede 
Wereldoorlog te gedenken en 
75 jaar vrĳ heid te vieren. Maar 
groepsbĳ eenkomsten zĳ n nu niet 
mogelĳ k. Dat betekent niet, dat 
wĳ  individueel of in kleine kring 
God niet mogen danken voor 
onze vrĳ heid. Hĳ  is onze kracht 
en toevlucht in bange tĳ den, maar 
Hem mogen wĳ  ook loven en 
prĳ zen om het goede dat ons ten 
deel valt.

Kunt u huilen?

De HERE heeft grote dingen 
bij ons gedaan, wij waren 
verheugd. 
Psalm 126:3

ENIGE MAANDEN VAN HET VERMIJDEN 
VAN SOCIALE CONTACTEN STAAT 

NIET IN VERHOUDING TOT VIJF JAAR 
BEROVING VAN VRIJHEID, MAAR TOCH 
MAKEN WE ALLEMAAL MEE, WAT HET 
BETEKENT OM NIET VRIJ TE KUNNEN 

GAAN EN STAAN WAAR JE WILT. 

even bomen

God danken voor vrijheid
Drenthe

Worship met 
André van Zyl
Wie kent niet het lied ‘In de 
hemel is de Heer?’ Duizenden 
Navigators-studenten maakten 17 
jaar geleden kennis met de Zuid-
Afrikaanse André van Zyl die ging 
werken voor de Navigators Stu-
dentenvereniging in Groningen. 
Daar introduceerde hĳ  het lied 
‘In de Hemel is de Heer’. Dit lied 
vertaalde hĳ  zelf uit het Zuid-Afri-
kaans en kwam 12,5 jaar geleden 
op zĳ n album ‘In the Son’ terecht. 
De zanger en aanbiddingsleider 
komt dit voorjaar met een nieuw 
album: ‘Gaze’. Op dit album zal 
ook een vernieuwde versie van het 
oude vertrouwde ‘In de hemel is 
de Heer’ te horen zĳ n. Te beluis-
teren via alle gangbare streamings-
diensten en te zien op YouTube. 
Foto: Jane Lasonder

Komend najaar wil André het land in gaan met ‘In de 
hemel is de Heer - Worship avonden’

Hoeve bemoedigt 
met muziek
Veel muzikanten stellen in deze 
tĳ d muziek ter beschikking 
via online kanalen en 
streamingdiensten. Zo ook Harm 
Hoeve. Met een aantal bevriende 
musici heeft de bekende organist 
video’s opgenomen met muziek 
ter bemoediging in deze tĳ d. 
De video’s kunnen bĳ voorbeeld 
gebruikt worden als muziek 
voor of na een uit te zenden 
kerkdienst in verpleegtehuizen. 
Ook pan« uitiste Noortje van 
Middelkoop werkte mee. De 
opnames vonden plaats in de 
historische Bovenkerk te Kampen. 
Noortje speelt niet alleen pan« uit, 
maar beheerst ook de accordeon 
en kan prachtig zingen. In ‘De 
Levensbron’ te Rouveen werd het 
trompetspel van Arjan en Edith 
Post, pianist Johan Bredewout en 
organist Harm Hoeve vastgelegd. 

Video’s bekĳ ken kan via: www.facebook.com/harmhoe-
veorganist of tik op YouTube Harm Hoeve in

Wanneer 
verschijnt GZ?
De volgende nummers van 
het Gezamenlĳ k Zondagsblad 
verschĳ nen op 10 mei en 24 
mei. Op de tussengelegen 
vrĳ dagen kunt u gratis GZ-Post 
in uw mailbox ontvangen. Geef 
uw naam en mailadres door via: 
www.gezamenlĳ lkzondagsblad.nl/
GZ-Post 

Zie voor meer informatie de website 
www.gastvrĳ ekerk.nl

Een vriendelijk gebaar verlicht het leven. Juist in deze tijd van afstand houden- ervaren wij de kracht ervan.

DOOR DS. PIETER 

BOOMSMA, 

AMSTERDAM

LAAT EEN TRAAN VOOR AL DIE 
MENSEN DIE LIJDEN, DOOR GEMIS, 

AAN ONRECHT, DOOR GEWELD. 
EN VERGEET NIET DE VRIJHEID IN 

CHRISTUS TE VIEREN.

DOOR 

DS. ASTRID VAN 

WAARD-PIETERSE, 

GIETHOORN

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BĲ ZONDERE THEMADIENST?
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BOVENSMILDE
Alle onderstaande diensten zĳ n 
online te bekĳ ken via: www.you-
tube.com en dan zoeken naar: 
protestantse gemeente boven-
smilde.
Kerkdienst april: vanaf 9.30
ds. G.W. van der Wer� .
Kerkdienst 3 mei: vanaf 9.30
dhr. G. ter Beek.
26 april: afscheid. En dan 
valt in deze tĳ d van sociale ont-
houding mĳ n afscheid. Jammer 
dat we niet met een feestelĳ ke 
samenkomst uit elkaar kunnen 
gaan! Met een aantal van u heb ik 
telefonisch contact gehad en we 
hebben elkaar het beste gewenst. 
Altĳ d met een ondertoon van: zo 
moet het nu maar voorlopig. De 
dienst op 26 april zie ik dan ook 
slechts als ‘de laatste dienst’ van 
mĳ  als predikant in Bovensmilde 
en niet als afscheidsdienst. Die 
kan naar we hopen in het najaar 
plaatsvinden. In deze laatste 
dienst geven de teksten voor de 
zondag genoeg aanleiding stil te 
staan bĳ  wat ik hier heb kunnen 
doen en heb ervaren in de afgelo-
pen 14 jaar. Ook in Bovensmilde 
was het voor mĳ  steeds weer de 
vraag hoe het Woord in het leven 
van alledag vruchtbaar te maken. 
Samen met u/jĳ  allen is er toch 
ook veel gezegd en gedaan om 
dankbaar op terug te blikken. Ds. 
Gert Wybe van der Wer� .
Wel en wee. In deze tĳ d waar 
we elkaar niet ontmoeten in 
kerkdiensten of bĳ  vergaderingen 
is het nog meer van belang dat 
we naar elkaar omzien. De werk-
groep pastoraat heeft met de 
pastoraal medewerkers afgespro-
ken om in ieder geval te bellen 
met de ouderen onder u. Men-
sen die nu vanwege hun kwets-
bare gezondheid binnen blĳ ven 
om zo het risico zo klein moge-
lĳ k te houden om ziek te wor-
den. Tegelĳ kertĳ d willen we van 
u vragen om niet te schromen 
te bellen of te mailen met uw 
pastoraal medewerker, ouderling 
of predikant, als u zelf iets kwĳ t 
wilt, of iets heeft vernomen van 
een ander in uw omgeving. Zo 
willen we voor elkaar ‘antenne’ 
zĳ n wat betreft lief en leed. Juist 
omdat we elkaar nu niet zo snel 
‘zomaar op straat’ tegenkomen. 
Doen hoor! 
Zieken. Mw. J. de Boer-Koeling, 
Witterzomer 18a, verbleef tot 
Paaszondag een week in het 
UMCG wegens opnieuw last van 
ontstekingen als gevolg nog van 
de zware operatie die zĳ  heeft 
ondergaan. Gelukkig is zĳ  weer 
thuis en we wensen haar weer 
kracht om aan te sterken.
Leeg en ruim. Een bevriende 
predikant schreef iets, ik las 
het… en het was alsof het over 
mĳ , over ons, ging… Ik deel het 
met u, enigszins toegeschre-
ven op onze situatie: Het was 
vreemd en bĳ zonder om in een 
lege kerk te staan. We hadden 
alle diensten en bĳ eenkomsten 
afgelast. Daar stond ik, toga 
aan, met al die stoelen, die me 
aangaapten. Ja, er waren een 

paar mensen, koster, lezer, orga-
nist, cameraman, wat zangers. 
Vreemd en bĳ zonder… we moes-
ten voortdurend letten op die 
1,5 meter… in die grote ruimte 
Wĳ  zĳ n nog gezond… en wil-
len dat zo houden, geen anderen 
aansteken. We denken aan men-
sen die ziek zĳ n. Wĳ  kunnen de 
deur nog uit. Denk aan wie geen 
bezoek mag ontvangen. Toen ik 
daar stond maakte juist die lege 
kerk iets duidelĳ k. Zo is het nu: 
veel valt weg, mensen kunnen 
er even niet zĳ n. We kunnen 
elkaar niet aanraken, niet groe-
ten met een handdruk, een kus, 
een schouderklop. We moeten 
met de leegte om zien te gaan. 
Er kwam ook iets anders bĳ  me 
boven: een gevoel van ruimte. 
Ruimte om te kunnen zeggen 
wat je moeilĳ k vindt en waar je 
onzeker en bang voor bent. In de 
ruimte vielen alle grenzen weg. 
Wat we ook denken, geloven of 
niet geloven, we zĳ n op elkaar 
aangewezen. En we mogen er op 
vertrouwen dat er soms, als het 
er op aan komt, onvermoede 
krachten onder ons worden los-
gemaakt. Dat maakte die lege, 
ruime kerk me meer dan ooit 
duidelĳ k. Wat deze tĳ d ook zal 
brengen… ik zie zoveel creativi-
teit, veerkracht, betrokkenheid 
en denk: we redden het wel en 
misschien wel méér dan dat… 
Ds. Diete Kits.
Bloemengroet. Ondanks het 
feit dat er geen kerkdiensten 
worden gehouden, gaat het 
bezorgen van de bloemengroet 
gewoon door. Over de maand 
maart zĳ n deze met een groet en 
bemoediging namens de gemeen-
te van Bovensmilde gegaan naar: 
01-03: K. Wouters, Stuurboord 
105; 08-03: fam. J. Bos, Esdoorn-
laan 12; 15-03: fam. D. Mulder, 
Witterweg 12; 22-03: Ali Pol, De 
Winde 20, Assen; 29-03: Bert 
Snippe, Snavelbies 23; Arjan en 
Marion de Boer-Alferink, Flora-
laan 38.
Hulde. Wĳ  zullen Pasen 2020 
niet snel vergeten. Het coro-
navirus was er de oorzaak van 
dat wĳ  voor het eerst niet met 
ons gezin samen dit feest kon-
den vieren. Bovenal zorgde de 
Pandemie ervoor dat wĳ  als 
kerkelĳ ke gemeente niet bĳ een 
mochten komen. Toen slaagde 
een groepje enthousiastelingen 
er in de vieringen in de stille 
week rond Pasen - zĳ  het in aan-
gepaste vorm - te ³ lmen en uit 
te zenden. Wĳ  willen de mede-
werkers van dit team heel, heel 
hartelĳ k bedanken voor het vele 
werk dat zĳ  hebben verzet. Jullie 
hebben de vieringen rond Pasen 
voor ons tot een onvergetelĳ ke 
gebeurtenis gemaakt. Hulde! Ria 
en Sjoerd Post.
Jarig. 25-04 dhr. A. Grit, Wit-
terzomer 24, 9405 VH Assen 88 
jaar.
01-05 dhr. J. de Boer, Witterzo-
mer 18a, 9405 VH Assen 83 jaar.
06-05 mw. H. O� ereins-Appelo, 
Vuurdoornstr. 1, 9421 SP 85 jaar.
07-05 mw. R. Kruit-Grelling, 
Borstelgras 15, 9421 NG 78 jaar.
09-05 mw. H. Fernhout-Hoo-

geveen, Pr. Beatrixstr. 9/1, 9422 
HH Smilde 84 jaar.
10-05 mw. R. Klein-Eising, van 
Heuven Goedhartlaan 4-123, 
9406 CE Assen 78 jaar.
13-05 mw. J. de Boer-Koeling, 
Witterzomer 18a, 9405 VH 
Assen 83 jaar.
14-05 mw. J.W. Hoogeveen-de 
Jonge, Hoofdweg 126a, 9421 PA 
85 jaar.
15-05 dhr. A. Middelbos. Magno-
liastr.33, 9421 RB 76 jaar.
Jubileum. Dhr. J. de Boer en 
mw. J. de Boer-Koeling, Witter-
zomer 18a, 9405 VH Assen die 
op 26 april 60 jaar zĳ n getrouwd. 
Wĳ  wensen u allen een ³ jne dag 
en Gods zegen voor de toe-
komst!
Een goede dames� ets. Ik 
ben op zoek naar een goede 
dames³ ets voor een zeer maat-
schappelĳ k betrokken persoon. 
Deze dame moet nu elke keer 
een ³ ets lenen. Heeft u nog een 
goede dames³ ets en wilt u hem 
kwĳ t, neem dan even contact op 
met Joop Kant, tel. 0592-412943. 
Alvast bedankt.

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 
meet informatie en een directe 
link naar deze uitzendingen.
Zondag 26 april vanuit de 
Stadskerk: 10.00 ds. E. de Vries-
Baarlink.
Zondag 3 mei vanuit de Stads-
kerk: 10.00 ds. E. de Vries-
Baarlink.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
In de maanden april en mei
worden de diensten uitgezonden 
via kerkomroep Erica. Voorgan-
ger: ds H.Klaassens of dhr. B. 
Broers. Aanvang: 10.00 uur.
Op zondagavond 3 mei om 19.00 
uur wordt er weer op het orgel 
gespeeld in de Eben-Haezerkerk 
door Gea Fictorie. Wanneer 
u graag een bepaald lied wilt 
horen, kunt u dit doorgeven: tel. 
0591-312007.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten. Mochten er 
kerkdiensten gehouden worden, 
dan raad ik u aan in De samen-
spraak te kĳ ken op pag. 3. We 
houden ons aan de voorschriften 
van de rĳ ksoverheid.
Digitaal verbonden via kerk-
omroep.nl Elke zondagmorgen 
zal er om 9.30 uur kerktelevisie 
zĳ n. De 1e dinsdag v/d maand 
zal er de reguliere uitzending 
met muziek zĳ n. Vanaf komende 
dinsdag zal Marry Brand, vanaf 

10.30 uur, een uitzending verzor-
gen met verschillende verhalen. 
Woensdag- en vrĳ dagmorgen 
om 10.00 uur wordt er een och-
tendgebed verzorgd door de 
predikanten. Elke week wordt er 
een nieuwsbrief gemaakt. Deze 
kan digitaal worden ontvangen 
of opgehaald worden in de Van 
Dedemkerk. (Neem er gerust 
eentje mee voor hen die niet 
meer het huis uit kunnen/wil-
len, en doe het bĳ  hen door de 
bus als teken van meeleven). De 
laatste weken waren er klachten 
over kerkomroep.nl. De dienst 
was niet voor iedereen live te 
volgen. Daarom wordt de dienst 
dit keer eerder opgenomen. Het 
zou daarom voor niemand een 
probleem moeten zĳ n om op 
zondagochtend de dienst te vol-
gen.
College van Kerkrentmees-
ters. Zoals het er nu naar uit-
ziet worden er voorlopig nog 
geen diensten in de kerken 
gehouden waar iedereen weer 
naar toe kan. Zoals vorige week 
ook al is aangegeven missen we 
daardoor de collecte inkom-
sten. We werken eraan om vanaf 
volgende week het mogelĳ k te 
maken dat er gedoneerd kan 
worden door middel van de app 
Givt. Als alles volgens plan ver-
loopt kan er dan via de website, 
nieuwsbrief en beamer bĳ  de 
uitzending via kerkomroep.nl 
geld overgemaakt worden. Het 
blĳ ft uiteraard mogelĳ k om een 
bedrag over te maken naar onze 
gezamenlĳ ke rekening met num-
mer: NL27RABO03737132 15 
t.n.v. CvK Protestantse Gemeen-
te Dedemsvaart. Vergeet niet 
om in de omschrĳ ving duide-
lĳ k het doel van uw gift aan te 
geven. Bĳ voorbeeld: verjaardags-
fonds, Plaatselĳ k Kerkelĳ k Werk 
(PKW), kindercollecte of Geef 
extra voor je kerk. Bĳ  voorbaat 
dank voor uw gift.
Geen kinderkerk? Een mooi 
alternatief, nu ook de kinder-
kerk komt te vervallen: https://
www.facebook.com/onlinekin-
derprogramma/. Elke week komt 
er een nieuw programma online 
om zo toch met uw kind de Bĳ -
bel te openen op zondag en met 
elkaar in gesprek te gaan over 
het geloof. 
Een lichtpuntje sturen: Het is een 
bĳ zondere tĳ d voor iedereen. Je 
ziet je vrienden even niet, kunt 
niet sporten. Waarschĳ nlĳ k moet 
je wel aan de slag voor school. 
Als je dan even pauze hebt, of 
als je je toch verveelt hebben 
wĳ  een idee voor je! Doordat 
er geen bezoek mag komen bĳ  
oudere mensen, kunnen zĳ  zich 
best eenzaam voelen. Daarom: 
Stuur een kaartje, schrĳ f een 
brief (of print het uit) of maak 
een mooie tekening. Daar maak 
je een ander blĳ  mee en zo kun 
jĳ  een lichtpuntje zĳ n voor een 
ander. Ken je geen oudere men-
sen in Dedemsvaart? Dan kun je 
je post sturen naar: De Tjalk 49, 
7701 LR Dedemsvaart. Je zet er 
dan bĳ : voor een bewoner van 
de Van Dedem Marke. De men-
sen daar delen het dan uit. Of je 
stopt het daar in de brievenbus, 
dan ben je gelĳ k ook even lekker 
buiten. Groetjes, de Taakgroep 
Jongeren. Kerkelĳ k Bureau: Het 
nieuwe e-mailadres van het 
Kerkelĳ k Bureau Protestantse 
Gemeente Dedemsvaart is: ker-
kelĳ kbureau.pgd@gmail.com

Zieken. Clara Feyoena Heem, 
Rheezerweg 73, 7771 TD Har-
denberg: dhr. J. Visscher, Rozen-
heim 89, Revalidatieafd., k. 1; 
mw. E. Jager-Timmer, De Tjalk 
43, afd. De Esch; mw. H. Schreur, 
De Wederik 3 (ter revalidatie).
ZGT, Zilvermeeuw 1, 7609 PP 
Almelo: dhr. H. Veldsink, Samen-
wĳ k 38,
Weidesteyn, loc. De Luwte, Dr. 
G.H. Amsho� weg 4, 7909 AA 
Hoogeveen: dhr. Vonder, Nieu-
wewĳ k 19 (ter revalidatie).
UMCG, Hanzeplein 1, 9713 GZ 
Groningen: mw. C. Kuiper, Wil-
helminastr. 9.

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerdiensten (digitaal) 26 
april 10.00 ds. R. van Horns-
veld. 15.30 Kerk-op-schoot. 
19.00 ds. R. van Hornsveld. 
Collecten: 1. Spoorzoekers. 2. 
Alg. Kerkelĳ ke arbeid. 3. Kerk..
Via kerkdienstgemist.nl kunt 
u onze kerkdiensten digitaal 
meemaken. Zoek op ‘Den Ham’ 
en u vindt alle drie de kerken 
van ons dorp die op dat moment 
allemaal dezelfde dienst uitzen-
den! (zien en horen). 
Overleden. 02-04-2020 Allert 
Wemekamp, 30-07-1933, 86 jaar, 
Zorgboerderĳ  ‘Erve Tĳ huis’, Har-
denbergerweg 192, Langeveen.
Dankbetuiging. Lieve men-
sen, onze 60-jarige huwelĳ ksdag 
is heel anders verlopen dan we 
hadden gepland maar de mens 
wikt, God beschikt. Toch is deze 
dag, mede dankzĳ  jullie door 
de vele kaarten, telefoontjes 
of bloemen, tot een mooie dag 
geworden. Onze heel hartelĳ ke 
dank hiervoor. Janny en Henk 
Heideman. 
Wĳ  heten van harte welkom in 
ons midden, Gerbert Kippers, 
die van de Herv. Gemeente te 
Den Ham is overgekomen. Wĳ  
hopen dat je je goed thuis mag 
voelen in onze kerk.

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Ols-
man, Vechtvoorde 5, 7772 VA 
Hardenberg, tel. 0523-272019
Kerkdiensten. Komende zon-
dagen zĳ n er vieringen vanuit de 
Höftekerk die via Kerkomroep 
en het Youtube kanaal te volgen 
zĳ n.
De diensten zĳ n ook op kerk-
omroep.nl te volgen, dan alleen 
met geluid. Vanwege auteurs-
rechten mogen de diensten op 
het Youtubekanaal er één week 
op blĳ ven staan. Dus wilt u de 
dienst later terugzien, dan kan 
dat tot maximaal één week nadat 
de dienst is gehouden. Diezelfde 
auteursrechten gelden niet voor 
kerkomroep.nl De diensten zul-
len daar langer op terug te vin-
den zĳ n.
Centrum. Op 9 april is op 91 
jarige leeftĳ d overleden Hendri-
kus Elbertus Valkman. Hĳ  woon-
de met zĳ n vrouw in Oostloorn, 
voorheen Wittede Withstraat. 
We leven mee met zĳ n vrouw, 
kinderen, klein-en achterklein-
kinderen en allen die hem zullen 
missen.
In het CFH verblĳ ven: mw. L. 
Laar-Meilink, mw. Z. Eshuis-
Kelder, dhr. G. Harsmölle en dhr. 
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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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R. Vasse.
Jubileum. Op 21 april is het 60 
jaar geleden dat we getrouwd 
zĳ n. Geen feest zoals gepland en 
toch zĳ n we blĳ  en dankbaar dat 
we zo lang al met elkaar verbon-
den zĳ n. Henk Meier en Hennie 
Meier-van Faassen, Gramsberger-
weg 31.
Mw. R. Hans-Hilbink, Salland 54, 
verblĳ ft in CFH (Unit 2, K 14), 
net als mw. G. Waterink, Jonker-
laan (Unit 5 k. 22), Rheezerweg 
73, 7771 TD.
Mw. A. Wolbink-Beuving, Hof 
van Pepĳ n 25, is vanuit CFH weer 
naar huis gegaan. We zĳ n erg blĳ  
voor haar en haar man en hopen 
van dat het met de nodige zorg 
goed gaat lukken.
Bedankt. Ik wil iedereen bedan-
ken voor de warme belangstelling 
na het overlĳ den van mĳ n man 
Jan. Het heeft mĳ  en onze (klein)
kinderen erg goed gedaan. Ook 
namens hen, Jennie Olsman, Oos-
teinde.
Wĳ k Baalder. Ds. Van der Wel 
is herstellende van het Coronavi-
rus. Hĳ  gaat goed vooruit, maar 
is nog niet in staat te werken. Ds. 
Van Benthem neemt voor hem 
waar.
Radewĳ k. Gezondheid ds. de 
Lange. Hopelĳ k wĳ zen uitsla-
gen die uit dat mĳ n ziekte op z’n 
retour is. Is dat het geval, dan 
pakt Noortje haar werkzaam-
heden als kerkelĳ k werker weer 
op om de pastorale contacten 
per telefoon te onderhouden. 
Wat ze voorlopig niet gaat doen 
is: op bezoek bĳ  mensen gaan of 
een uitvaart leiden. We willen 
het risico niet nemen dat ik dan 
via haar Corona oploop om dat 
mĳ n weerstand door ziekte en 
prednisolon erg laag is. Dus voor 
die dingen blĳ ft mw. Jonkers haar 
vervangen.

LUTTEN/SLAGHAREN
Contactpersoon: mw. G. van 
Dĳ k, Anerweg-Zuid 15a, 7775 
AN Lutten
Op advies van de PKN komen 
alle kerkdiensten t/m 1 juni  in 
zowel Lutten als Schuinesloot te 

vervallen.
Overleden. Op 10 april is over-
leden ons gemeentelid Fennigje 
(Fenny) Gerrits-van Laar, in de 
leeftĳ d van 93 jaar. De laatste 
jaren verbleef ze in Het Wel-
gelegen in Gramsbergen. De 
afscheidsdienst heeft donderdag 
16 april plaatsgevonden vanuit de 
Lantaarn, waarna de begrafenis 
plaats vond op de begraafplaats 
achter de kerk. De afscheids-
dienst is terug te luisteren via 
Kerkomroep de Lantaarn. We 
wensen de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen Gods troos-
tende nabĳ heid toe. Corr. Adres: 
Boterbloem 48, 7772 NL Har-
denberg.
Afgelopen zondag 12 april is over-
leden zr. Bertha Ballast-Ballast in 
de leeftĳ d van 83 jaar. Ze woonde 
samen met haar man Nico aan 
de Anerweg Zuid 61, 7775 AR 
Lutten. De begrafenis heeft in 
besloten kring plaatsgevonden. 
De afscheidsdienst is terug te 
luisteren via Kerkomroep Kruis-
kerk. We wensen de familie veel 
sterkte toe en Gods troostende 
nabĳ heid.
Jarig. Dhr. H. Boes Anerweg 
Noord 46, 7775 AT Lutten 
21-04-1946.
Mw. A. Ahuis-Kramer Schuine-
slootweg 38, 7777 RA Schuine-
sloot 21-04-1938.
Mw. A. Oelen-Seinen Kosseweg 
10, 7777 SK Schuinesloot 22-04-
1929.
Dhr. A. v/d Weerd De Praam 4, 
7701 LM Dedemsvaart 23-04-
1945.
Mw. G. Klok-Post Schuinesloot-
weg 49, 7777 RH Schuinesloot 
24-04-1934.
Mw. M. Vonk Herderstasje 30, 
7772 LD Hardenberg 24-04-1943.
Mw. A. Benjamins Boekweitstr. 3, 
7776 BG Slagharen 24-04-1942.
Videoboodschap. Via You-
Tube, Facebook en Kerkomroep 
zĳ n de (video-) boodschappen te 
ontvangen. Toch zou het kunnen 
gebeuren dat het om de één of 
andere reden niet lukt. Wilt u het 
ons laten weten als het niet lukt? 
Het zou jammer zĳ n als u om een 
technische reden juist in deze tĳ d 
de boodschap van hoop en troost 
niet kunt ontvangen. 

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
24142

Kerkdienst 26 april 10.00
uitzending via Kerkdienstgemist 
vanuit de Johanneskerk met ds. 
G. Timmer.
Kerkdienst 3 mei 10.00 uit-
zending via Kerkdienstgemist van-
uit de Johanneskerk met ds. G. 
Timmer.
Uit de gemeente. De komen-
de zondagen wordt elke week 
voor zolang het kan of nodig is ’s 
morgens om tien uur een dienst 
uitgezonden vanuit de Johannes-
kerk. Deze is te beluisteren op 
Kerkdienstgemist en via de kerk-
telefoon. Ds. Timmer zal in deze 
diensten voorgaan in aanwezig-
heid van een ouderling, een dia-
ken, een organist en een koster. 
Als kerkenraad zien we in verbon-
denheid met onze gemeentele-
den uit naar mooie en gezegende 
diensten.
Voor de komende tĳ d zĳ n er bĳ na 
dagelĳ ks uitzendingen vanuit de 
Herv. gemeente Vollenhove i.s.m. 
met de Raad van Kerken en de 
zorgzame kerk. Dit zĳ n prachtige 
initiatieven waarmee we elkaar 
mogen bemoedigen.
Op zaterdagmiddag van 15.30 uur 
tot 16.30 uur is er een orgelcon-
cert waar in wisseling telkens een 
andere organist zĳ n of haar mede-
werking aan zal verlenen.
Op zondag zĳ n er om 10.00 
uur in de verschillende kerken 
diensten te beluisteren. Op de 
maandagmiddagen is er van 15.30 
uur tot 16.30 uur een non-stop 
muziekprogramma met mooie 
bemoedigende geestelĳ ke liede-
ren.
Op de dinsdagmiddagen is er 
een programma dat heet: Uit de 
Johanneskerk en te volgen via de 
Herv. kerk Vollenhove. Een afwis-
selend programma met een over-

denking, een mooi verhaal en/
of gedichten omlĳ st met mooie 
liederen.
Op woensdagavonden van 19.15 
uur tot 19.45 uur is er een ves-
perdienst vanuit de Herv. kerk 
Vollenhove. Een korte ingetogen 
viering van lied, gebed en schrift-
lezing.
Op de donderdagmiddagen is er 
een muzikale fruitmand eveneens 
te volgen via de Herv. kerk Vol-
lenhove. Hiervoor kunnen lie-
deren aangevraagd worden voor 
iemand die een extra bemoedi-
ging wel kan gebruiken. Dit kan 
gedaan worden door te mailen 
naar muzikalefruitmandvollenho-
ve@gmail.com Dan kunt u aange-
ven welk lied u voor wie aan wilt 
vragen. Op vrĳ dagmiddag is er 
eveneens van 15.30 uur tot 16.30 
uur muzikaal programma. Laat 
ons de Heer lofzingen!
Zo mogen we elkaar bemoedigen 
in deze onzekere tĳ den. Hoe het 
verder zal gaan dat weten we niet 
maar we mogen elkaar wĳ zen op 
Hem die ons kent en weet dat 
er angst is en zorgen, verdriet en 
gemis. Hĳ  is erbĳ  en zal ons niet 
alleen laten in al deze dingen die 
de wereld in haar greep houden. 
Zĳ n houvast is sterker dan alle 
onzekerheden die op ons af kun-
nen komen. Laten we proberen 
in die wetenschap elkaar zĳ n 
liefde en nabĳ heid toe te wensen 
doormiddel van een kaartje een 
telefoontje of appje of anders-
zins. Dat ons zingen en ons bid-
den, ons luisteren en ons spreken 
iedereen tot steun mag zĳ n nu 
een omhelzing in deze tĳ d van 
afstand houden niet mogelĳ k is.
Hartelĳ ke en meelevende groeten 
en Gods liefde en zĳ n zegen toe-
gewenst voor de komende tĳ d.
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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?

Advertenties

Met Pinksteren verschĳ nt een 
speciale editie van het Gezamenlĳ k 
Zondagsblad. Gemaakt in samen-
werking met havo 3-leerlingen van 
evangelische school De Passie te 
Wierden. Thema: Geloven door de 
generaties heen.

Bestel Pinksterkranten om 

uit te delen in uw omgeving!

verschijning 28 mei, www.gezamenlijkzondagsblad.nl/pinksterkrant
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GRATIS

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Best, Oirschot en de Beerzen, 
proponent A.H. Knol te 
Amterdam

Bedankt
voor Alblasserdam (herv. 
wĳ kgemeente Ichthuskerk), 
ds. W.H. Hendriks te 
Mĳ nsheerenland
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NIEUWS VOOR HET GZ?

Applaus voor Jezus
Wat er wereldwijd gebeurt is 
verschrikkelijk. Laten we hopen 
en bidden - zei Jesse Klaver - dat 
er spoedig een eind aan komt. Ik 
vind het een bijzondere tijd. Je 
leert mensen van een heel andere 
kant kennen. (…) Op televisie is 
er ruimte voor ander nieuws. En 
voor andere mensen. Het is nu 
ook de tijd om stil te staan bij 
wie Jezus is. Jezus was een man 
die het lijden kende en met ziekte 
vertrouwd was. (Jesaja 53:3)

Jezus kent onze ziekte en onze 
zwakheid van binnenuit. Het kan 
zo vruchtbaar zijn om daarbij 
stil te staan! Want de allerbe-
langrijkste weg waarop God ons 
tegemoet komt, is Jezus. (…) 
God bouwt geen cultus rond 
onze gezondheid, maar Hij is met 
ziekte vertrouwd. Die God heet 
Jezus. Hij heet Christus, Man van 
smarten, Gekruisigde. Hij kent de 
ervaring die ook zieken nu heb-
ben, en van ouderen die steeds 
minder kunnen en eenzaam zijn.

Jezus bleef niet binnen. Keek niet 
toe. Hij raakte zieken aan. Genas 
hen. Toen zijn vriend stierf, huilde 
hij. Hij viel niet op, hij was niet 
mooi. Niemand keek naar hem, hij 
werd door niemand bewonderd. 
Hij werd veracht door mensen. 
Maar juist daarin, juist als wij die 
kwetsbaarheid gaan leren kennen, 
in ziekte en ouderdom, juist als 
alle muren die we om ons heen 
hebben gebouwd zijn afgebroken, 
is er ruimte om God te leren ken-
nen in Jezus. Er was een landelijk 
applaus voor mensen in de zorg. 
De oude psalm spreekt al van ‘de 
handen klappen naar omhoog. 
(Psalmen 89) Ik pleit voor een 
wereldwijd applaus voor Jezus!

De hele blog van ds. Arie van der Veer valt te lezen op 
www.visie.eo.nl

bestellen kan tot 14 mei 12.00 uurwww.gezamenlijkzondagsblad.nl/pinksterkrant
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In deze tĳ d van social 
distancing ontpop ik me, al zeg ik 
het zelf, aardig tot social media 
dominee. Hoewel ik mĳ n Twitter-
account had verwĳ derd, Instagram 
nog niet had aangemaakt en Face-
book met gerede twĳ fel inzet, ben 
ik nu helemaal om. Het begon met 
een nieuw mobiel abonnement. 
Eén waarmee ik onbeperkt kan bel-
len. Dat had ik eerder niet nodig, 
maar nu zat ik na twee dagen over 
mĳ n minuten heen. Verder ontwik-
kelde ik in zeven dagen tĳ d kennis 
van alle mogelĳ ke gratis videobel-
programma’s. Weer een week later 
deed ik mĳ n eerste ervaringen op 
in ‘vloggen’ en videomontage. Ik 
bad een gebed op Facebook en ga 
voor in lege kerken met digitale 
livestreams. De eerste week had 
ik kramp in mĳ n polsen van al het 
appen en videobellen. 

Om me heen proefde ik de saam-
horigheid. Gesprekjes op straat. 
Mensen die klaar stonden voor een 
ander. Geen oudere of er waren 
wel buren, familie, vrienden die 
naar hen om zagen en boodschap-
pen wilden doen. Het gonsde van 
de energie, van het doen, doen, 
doen. Opgestroopte mouwen 
alom. Kerkgangers en niet-kerkgan-
gers samen zĳ  aan zĳ . 

Geweldig en bemoedigend. Maar 
toen we dat als kerk dan ook maar 
oppakten en gingen kanaliseren, 
kwamen we er ook al snel achter 
dat de meeste mensen wel een 
netwerk hadden. En wie geen net-
werk had, had al wel een doener 
gevonden. Mens-zĳ n in essentie zag 
ik overal weerspiegeld. Zo zĳ n we 
bedoeld: elkaar tot helper zĳ n in dit 
leven. 

Maar dan komt de factor tĳ d. Wan-
neer ik dit schrĳ f zĳ n we een kleine 
maand verder. Onze ‘intelligente 
lockdown’ wordt stilletjes het nieu-
we normaal. Ik zie de opgestroopte 
mouwen van het begin inmiddels 
weer afgerold op de armen rusten, 
soms al een of twee keer gewassen 
en gestreken. 

Natuurlĳ k zĳ n we er nog steeds 
voor elkaar, maar de situatie nor-
maliseert. Aan het eind van de dag 
heb ik geen kramp meer in mĳ n 
polsen. Mĳ n Facebookposts en de 
reacties erop nemen ook een beet-
je af. De situatie moet nog schrĳ -
nender zĳ n voordat we weer auto-
matisch voor elkaar klaar staan. 
Terwĳ l het nu pas echt stil wordt, 
nu mensen langer binnen zitten, nu 
geliefden worden begraven in kleine 
kring en nu alleenstaanden geen 
aanrakingen meer hebben. En dan 
stuit ik als dominee opnieuw op 
die aloude vraag waar ik voor het 
coronatĳ dperk ook al mee bezig 
was. Hoe houden we de essentie 
van wie we zĳ n vol door de tĳ d? 
Hoe kunnen we onze ontvankelĳ k-
heid voor wat anderen nodig heb-
ben, vasthouden? Ook komen vra-
gen over eeuwigheid dichterbĳ  dan 
ooit. Daarom ben ik blĳ  dat onze 
diensten doorgaan, week aan week. 
En dat Gods woord elke keer 
opnieuw klinkt en roept. 

Coronadominee
DOOR DS. JACOLINE 

BATENBURG, 

HOOGEVEEN

De herinnering aan de 
Joodse slachto� ers in de 
Tweede Wereldoorlog moet 
levend gehouden worden. 
We mogen ze nóóit verge-
ten. Dat zeggen dominee 
Gert Schreuders (1948) uit 
Wierden en zijn kleindoch-
ters Aafke (2005) en Mirna 
(2003) Beverdam uit Hou-
ten. 

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

Van alle Nederland-
se Joden, Sinti en 

Roma werden er 102.000 onder 
het duivelse naziregime ver-
moord. Hun namen worden eens 
in de vĳ f jaar gelezen in kamp 
Westerbork. Dit jaar startte het 
lezen op 22 januari en eindigde 
vĳ f dagen later op het uur dat de 
gevangenen uit het vernietigings-
kamp Auschwitz werden bevrĳ d. 

Diepe indruk
Ook Gert Schreuders en zĳ n 
twee oudste kleindochters namen 
deel aan het lezen. Het was een 
ervaring die een buitengewoon 
diepe indruk maakte. Vĳ f jaar 
geleden deed de predikant voor 
het eerst zelf mee. “Aafke en 
Mirna wilden toen ook al mee-
doen, maar waren nog te jong.” 
Aafke: “Ik zag in september op 
de site van Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork al dat je je 
kon aanmelden en daarna heb ik 
bĳ  opa aan de bel getrokken. Die 
heeft ons alledrie opgegeven.” 
Schreuders: “Ik heb bĳ  de organi-
satie aangegeven dat ik graag met 
mĳ n beide kleindochters naar 
Westerbork zou willen komen. 
Dat vonden ze wel bĳ zonder.” 

Baby
Het namen-lezen was goed geor-
ganiseerd. De ene naam is langer 
dan de andere en ze moesten ver-
deeld worden over vele honder-
den lezers. Om elke lezer onge-
veer even veel tĳ d toe te delen, 
varieerde het aantal. Aafke had 
bĳ voorbeeld 137 namen, haar zus 
146 en hun opa 136. Mirna: “We 
kregen de namen toegestuurd en 
hebben van te voren thuis met 
ons drieën geoefend. Er zaten 
soms hele lastige bĳ .” Aafke: “Het 
ging om mensen van alle leeftĳ -
den. De jongste was een baby van 
drie maanden. Wat ook indruk 

maakte, was dat iemand namen 
las van haar eigen omgekomen 
familieleden.” Kennen de zussen 
zelf iemand van Joodse komaf? 
Mirna: “Bĳ  mĳ  op school zit een 
meisje dat half Joods is. Dan komt 
het wel dichterbĳ .”

Levend geloof
Ds. Gert Schreuders, afkomstig 
uit de regio Utrecht, meldde 
zich als jongen aan bĳ  de marine, 
amper vĳ ftien jaar oud. In het 
achtste jaar van zĳ n loopbaan 
bĳ  dit defensieonderdeel kwam 
hĳ  tot een levend geloof. Tien 
jaar later, op zĳ n 
tweeëndertigste, 
besloot hĳ  theo-
logie te gaan stu-
deren in Utrecht. 
Na zĳ n studie 
werd hĳ  namens 
de GZB uitgezon-
den naar Costa Rica. “Mĳ n vrouw 
en ik woonden met ons gezin in 
San José, de hoofdstad van Costa 
Rica. Dat was mĳ n standplaats, 
waar het kantoor stond van 
Institutio Internacional de Evan-
gelization a Fonda (IINDEF), het 
instituut waar ik voor werkte. 
Door omstandigheden kreeg ik 
de afdeling ‘buitenland’ onder 
mĳ n hoede, wat betekende dat ik 
vaak naar Nicaragua en Colombia 

moest reizen. De helft van het 
jaar was ik van huis.”

In december 1993 keerde het 
gezin van het zendingsveld terug 
naar Nederland. Vervolgens 
diende de predikant van 1994 tot 
2013 de Hervormde Gemeente 
in Wierden, zĳ n eerste en enige 
gemeente. Inmiddels is hĳ  emeri-
tus predikant en is hĳ  onder meer 
actief in de Stichting Welkom in 
de Kerk, die via zomermagazines 
toeristen welkom heet in bepaal-
de regio’s. Daarnaast preekt hĳ  
regelmatig in den lande. 

Verbondenheid
Mirna en Aafke 
zitten op de mid-
delbare school in 
Utrecht. Zĳ  heb-
ben nog drie jon-
gere zusjes. Mirna 

wil later biologie of psychologie 
- of een combinatie daarvan -  
gaan studeren. Aafke heeft plan-
nen voor het conservatorium; zĳ  
speelt viool en is lid van Domstad 
Jeugdorkest. Ook haar mede-
scholieren hebben inmiddels ken-
nis gemaakt met haar muzikale 
talent. In hun persoonlĳ ke leven 
speelt het geloof een belangrĳ ke 
rol. De zussen gaan naar de kerk 
en voelen zich vanuit hun chris-

telĳ k geloof duidelĳ k verbonden 
met het Joodse volk. Aafke: “De 
Joden zĳ n écht Gods volk.” 

Schreuders reisde enkele malen 
naar Israël. “Sinds ik er zelf 
geweest ben, ben ik me ervan 
bewust dat wĳ  als christenen veel 
schuld op ons hebben geladen ten 
opzichte van de Joden. Ik heb in 
1983 tĳ dens een reis naar Israël 
schoentjes gezien die hadden 
toebehoord aan een Joods kind 
- toentertĳ d de leeftĳ d van mĳ n 
eigen dochter - dat in de oor-
log was vergast. Toen heb ik wel 
staan janken. 

Het is mooi dat er nu zoveel 
mensen zĳ n die de namen van de 
oorlogsslachto� ers willen lezen.
De eerste keer waren er niet 
veel gegadigden, maar begin dit 
jaar gelukkig wel.” 

Onderweg naar Westerbork
Schreuders heeft het vaak met 
zĳ n kleindochters over het 
geloof. Zo herinnert hĳ  zich 
hoe ze in de auto, op weg naar 
Westerbork, in gesprek raakten. 
“Het ging over de zekerheid van 
het geloof, waar je als christen 
van uit mag gaan. 

Gert Schreuders las samen met kleindochters namen Joodse slachto� ers

“We mogen ze nóóit vergeten”

MIRNA: “HET WAS OOK ZO 
INDRUKWEKKEND OMDAT WE 

DE NAMEN LAZEN, TERWIJL 
WE VOOR DE 102.000 STENEN 

STONDEN DIE VERMOORDE JODEN 
SYMBOLISEERDEN”. 

Lees verder op pagina 6

Herdenking Holocaust Westerbork
In voormalig Kamp Westerbork werden vanaf 22 januari 2020 de 
namen voorgelezen van de 102.000 Joden, Sinti en Roma die in 
de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zĳ n gedeporteerd en 
vermoord. Dat gebeurde zonder onderbreking tot 27 januari, de 
Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Het was die 
dag 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrĳ d. Dat nazivernieti-
gingskamp geldt als symbool van de Holocaust. “Het noemen van 
hun namen laat zien dat 102.000 geen getal is, maar dat het om 
102.000 keer een vader, een moeder, een oma, een broer, een 
nicht, een vriend gaat”, aldus het Herinneringscentrum Wester-
bork. Het voorlezen gebeurde op de voormalige appèlplaats van 
het kamp. Van alle slachto� ers worden de voor- en achternaam 
en de leeftĳ d genoemd. Auschwitz-overlevende Ernst Verduin 
begon afgelopen keer met de eerste serie namen. Overlevende, 
Mirjam Weitzner-Smuk, sprak na 116 uur de laatste naam uit: 
Heinrich Zysmanowicz. 

te Zwartsluis, kandidaat A.J. 
Riemer te Kampen

Aangenomen
naar Hardenberg-Baalderveld-
Zuid, ds. D.C. Meĳ er te 
Alblasserdam i.c.m. Nieuw-
Lekkerland

GEREF. GEM. IN 
NEDERLAND
Bedankt
voor Ederveen, ds. O.M. van der 
Tang te Alblasserdam



6 zondag 26 april 2020

-Nog steeds aan 
het werk? Ga je 

niet met pensioen? 
-Stop er toch mee, je hebt het dik 
verdiend.  
-Wĳ  maken deze zomer met 
vrienden een reis naar Tanzania. 
En jĳ  en Jacob? Nee? Zĳ n jullie 
niet zo avontuurlĳ k? 

Een jaar of wat geleden - in pre-
coronatĳ den - bereikten mĳ  dit 
soort vragen steeds vaker. Kenne-
lĳ k is leeftĳ d gecombineerd met 
onze rechtsstaat waarin we recht 
hebben op dit en op dat, van gro-
tere importantie dan wat het hart 
ons ingeeft. Mĳ n verbazing daar-
over groeit. Maar nieuw onder 
de zon is het niet. Vroeger kreeg 
ik ook vaak vragen, maar dan een 
variant. Bĳ  elke zwangerschap 
hoorde ik: 
-Nu stop je zeker wel met wer-
ken? 
-Hoe ga je dat doen met de kin-
deren? 
Mannen kregen nooit zulke vra-
gen. Nog niet denk ik.  

Kennelĳ k vindt men dat ik gebruik 
moet maken van een recht dat 
ik niet per se nodig vind voor 

mezelf. Men is van mening dat ik 
de dingen waarvoor de Goede 
God mĳ  een talentje gegeven 
heeft en waarmee ik anderen 
probeer te dienen, nu maar eens 
vaarwel moet zeggen. Voor wat 
eigenlĳ k? Om in de zon te zitten? 
Of voor die reis naar Tanzania? 
Trouwens, een lange afwezigheid 
in een ver buitenland zit er deze 
zomer vast niet in. Bovendien 
heeft reisschaamte inmiddels haar 
intrede gedaan. 

Maar de buitenwacht geeft niet op. 
Tegenwoordig moet ik corona aan-
grĳ pen om subiet onze bedrĳ fsma-
tige activiteiten te beëindigen. Het 
is nu of nooit, zegt men. 

Is dat zo? Moet ik mĳ n zakelĳ ke 
besognes aan de wilgen hangen en 
tegelĳ kertĳ d het daarmee nauw 
verweven vrĳ willigerswerk dat ik 
al meer dan dertig jaar doe? 

Over doorwerken gesproken. 
Heeft u laatst in Vrouw (weekma-
gazine van de Telegraaf) die foto-
reportage gezien van zestig- en 
zeventigplusvrouwen? Da’s lachen. 

Ze werken nog altĳ d als fotomo-
del. Er was zelfs een vrouw bĳ  van 
bĳ na tachtig. 
In een ander blad kwam Patty 
Bard (65) aan het woord. Haar 
levensstĳ l prĳ s ik zeker niet aan. 
Wel las ik een opmerkelĳ k uit-
spraak: “Ik wil vooral blĳ ven 
wérken, want dat is beter voor 
je geest. Daarbĳ  ben ik een ver-
schrikkelĳ k sociaal mens. Dus ik 
zal nooit alleen maar in de zon 
gaan zitten.” 

Maar of we nu werken of ermee 
stoppen, meer dan ooit con-
fronteert corona ons met onze 
menselĳ kheid. Niets is maakbaar. 
Mensen vallen om. Strategieën 
storten in. Systemen bezwĳ ken. 
Dromen vervliegen. Een miniem 
virusje is ons de baas geworden. 
Zal het heersen over onze toe-
komst? Of zal de angst ervoor 
ons blĳ vend bepalen? 
En nog steeds wikt de mens al 
wat hĳ  kan, terwĳ l er maar Eén 
is die beschikt. Corry ten Boom 
hield het ons lang geleden ook al 
voor: “Wees nooit bang om een 
onbekende toekomst te leggen 
in de handen van een bekende 
God.” 
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Onbekende toekomst
gezi(e)n 

DOOR WILLEMKE 

WIERINGA, WIERDEN

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelĳ kse

voorvallen in haar familie met vĳ f kinderen en 

veertien kleinkinderen. 

Aafke vroeg zich af hoe het zit 
met het plan van God in verband 
met de verschrikkingen in de oor-
log. Ik antwoordde dat we voor-
zichtig moeten zĳ n met vaststellen 
wat het plan 
van God pre-
cies is. Vaak 
vullen we 
dat als men-
sen alvast in, 
omdat het ons 
goed uitkomt. 
Maar ik denk 
dat we beter 
aan God Zelf 
kunnen over-
laten wat Zĳ n 
plan is.”

God laat niet los
In deze crisistĳ d, is er een tekst 
die de oud zendingspredikant 
bĳ zonder aan-
spreekt. “1 Petrus 
5:7 geeft me rust. 
‘Werpt al uw zor-
gen op Hem, want 
Hĳ  zorgt voor 
u’. In dat vertrouwen mogen we 
leven. Wat er ook gebeurt, God 

laat Zĳ n kinderen niet los. 
Vroeger - als kind - moesten we 
elke maandagmorgen een psalm-
vers uit ons hoofd opzeggen, uiter-
aard uit de oude berĳ ming. 
Soms gaat zo’n 
oud 

lied ineens 
door je heen en krĳ gt het een 
zeer eigentĳ dse toepassing: ‘In de 

grootste smarten, 
blĳ ven onze harten 
in de Heer gerust. 
Zal Hem nooit 
vergeten, Hem 
mĳ n helper heten, 

al mĳ n hoop en lust’. Daar kunnen 
en mogen we het mee doen.”

Stenen
Het namen-lezen in Westerbork 
vonden ze alledrie een buiten-
gewone ervaring. “Onze familie 
heeft tĳ dens het lezen meege-

keken op de livestream 
van de NOS”, 
vertelt Aafke.

“En een aantal vriendinnen ook. 
Ik heb veel positieve reacties 
gehoord. Het is bĳ zonder dat we 
dit met onze grootvader moch-
ten doen. Fĳ n dat een vertrouwd 
persoon naast ons stond.” Mirna 
sluit zich hierbĳ  aan: “De jeugd 
weet steeds minder over de 

oorlog, natuurlĳ k ook omdat de 
laatste overlevenden heel oud 
zĳ n en er over een paar jaar niet 
meer zullen zĳ n. Daarom is het 
zo belangrĳ k dat de herinnering 
levend wordt gehouden. Het was 
ook zo indrukwekkend omdat 
we de namen lazen, terwĳ l we 

voor de 
102.000 
stenen 
stonden 
die ver-
moorde 
Joden 
symboli-
seerden.” 
Gaan 
ze over 
vĳ f jaar 
weer? 
Schreu-
ders, 
lachend: 

“Aanmelden kan nu nog 
niet, maar als het aan ons ligt 
wel. Ik leg mĳ n kleindochters 
niets op. Ze moeten het zelf 
willen. Misschien zĳ n de klei-
nere zussen van Aafke en Mirna 
dan ook al zover dat ze mee 
kunnen gaan. Ze zĳ n nu nog te 
jong.”

Auschwitz
Concentratiekampcomplex Auschwitz werd tĳ dens de Tweede 
Wereldoorlog door nazi-Duitsland rondom de Poolse stad 
Oświęcim (Duits: Auschwitz) in het geannexeerde deel van Polen 
opgezet. Het was het grootste van alle Duitse concentratie-
kampen en bestond aan het einde van de oorlog uit Auschwitz I 
(basiskamp ten zuidwesten van de stad), Auschwitz II-Birkenau 
(vernietigingskamp ten westen van de stad), Auschwitz III-Mono-
witz (een werkkamp ten oosten van de stad bĳ  de IG Farben 
fabriek) en tevens tientallen subkampen. Ongeveer 1,3 miljoen 
mensen werden naar Auschwitz gedeporteerd. Van hen zĳ n er 
ongeveer 1,1 miljoen om het leven gekomen; het grootste deel 
van de slachto� ers werd vergast.

Vervolg van pagina 5

AAFKE: “HET GING OM MENSEN 
VAN ALLE LEEFTIJDEN. OUDEREN EN 
JONGEREN. DE JONGSTE DIE IK LAS 

WAS EEN BABY VAN DRIE MAANDEN”.

Digitaal aanbod 
musea
De museumdeuren zĳ n gesloten, 
maar steeds meer musea nemen 
bezoekers online mee het 
museum in. Bĳ voorbeeld door 
een virtuele wandeling door 
Museum Hilversum te maken, 
waar de tentoonstelling Zilveren 
Camera 2019 aan de muren 
hangt. Of door de tutorial van 
het Rĳ ksmuseum te bekĳ ken, dat 
leert zelfportretten schilderen 
zoals Van Gogh dat deed. Of met 
de wekelĳ kse quarantaine doe-
tips van het Groninger Museum. 
Er is ook een Instagram-challenge 
‘Tussen Kunst en Quarantaine’: 
maak een favoriet kunstwerk na 
met huis-, tuin- en-keukenspullen.

Meer info: www.rĳ ksmuseum.nl, www.museumhilver-
sum.nl, www.groningermuseum.nl

De Ongeloo� ijke 
Podcast met Stefan 
Paas
Is de Corona-uitbraak een straf 
van God? NPO Radio 1 biedt 
elke week een podcast over de 
relevantie van het geloof in een 
steeds ongeloviger Nederland. 
Journalist David Boogerd en 
theoloog Stefan Paas voeren 
verdiepende gesprekken 
met spraakmakende gasten. 
Bĳ voorbeeld over het onderwerp 
‘Corona en de plagen van de 
geschiedenis’ met Beatrice de 
Graaf. Zĳ n pandemieën zoals 
de zwarte dood, de builenpest, 
de Spaanse griep en de Corona-
uitbraak stra� en van God? 

De podcasts zĳ n te beluisteren via nporadio1.nl/pod-
casts/de-ongeloo� ĳ ke-podcast

Wekelijkse vlog vanuit 
Dominicanenklooster 
Medewerkers van het 
Dominicanen Klooster in Zwolle 
gaan vloggen. Elke week kiest 
iemand die op een bepaalde 
manier is verbonden aan het 
Dominicanenklooster een plek in 
het klooster die belangrĳ k voor 
hem is. Hier wordt, middels een 
vlog, gedeeld waarom deze plaats 
zo bĳ zonder is. De derde vlog 
is van Jan Groot. Groot maakt 
deel uit van het preekteam. In de 
tuin van het klooster vertelt hĳ  
over Maria, die jaren geleden een 
ontmoeting met een ‘tuinman’ had. 
De tuinman, die Jezus bleek te zĳ n.

De blogs zĳ n te zien via: kloosterzwolle.nl/nieuws/
dominicaanse-pillen-in-tĳ den-van-corona

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

INTERESSANTE LEZING?
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oorlog, natuurlĳ k ook omdat de 
laatste overlevenden heel oud 
zĳ n en er over een paar jaar niet 
meer zullen zĳ n. Daarom is het 
zo belangrĳ k dat de herinnering 
levend wordt gehouden. Het was 
ook zo indrukwekkend omdat 
we de namen lazen, terwĳ l we 

voor de 
102.000 
stenen 
stonden 
die ver-
moorde 
Joden 
symboli-
seerden.” 
Gaan 
ze over 
vĳ f jaar 
weer? 
Schreu-
ders, 
lachend: 

“Aanmelden kan nu nog 
niet, maar als het aan ons ligt 
wel. Ik leg mĳ n kleindochters 
niets op. Ze moeten het zelf 
willen. Misschien zĳ n de klei-
nere zussen van Aafke en Mirna 
dan ook al zover dat ze mee 
kunnen gaan. Ze zĳ n nu nog te 
jong.”

Bijbel vertaald in 
50 nieuwe talen
Zo’n 29 miljoen mensen konden 
in 2019 voor het eerst de Bĳ -
bel in hun eigen taal lezen. Zĳ  
spreken een van de vĳ ftig talen 
waarin de Bĳ bel, of een deel 
ervan, vertaald werd. Dit meldt 
United Bible Societies (UBS), het 
overkoepelend orgaan van de Bĳ -
belgenootschappen in zĳ n vertaal-
statistiek over 2019. “Juist nu de 
hele wereld ontregeld is door het 
corona-virus, is het goed om te 
zien wat de Bĳ bel betekent voor 
miljoenen mensen”, zegt Rieu-
werd Buitenwerf, directeur van 
het Nederlands en Vlaams Bĳ bel-
genootschap. “Mensen ontlenen 
er moed, hoop en vertrouwen 
aan. Altĳ d weer word ik verrast 
door de blĳ dschap van mensen 
die voor het eerst een Bĳ bel heb-
ben in hun eigen taal.”

Geen Bĳ bel in eigen taal
In circa 4.000 van de 7.359 talen 
in de wereld is nog geen enkel 
bĳ belgedeelte vertaald. De 
UBS werkt aan een ambitieus 
programma om in 2038 vele 
honderden vertalingen af te 
hebben, maar de coronacrisis 
leidt tot vertraging

Info: www.unitedbiblesocieties.org en 
www.bĳ belgenootschap.nl

Daklozenopvang 
Zwolle vaker open
Nachtopvang voor daklozen in 
Zwolle ‘De Herberg’ opent ook 
overdag enkele uren haar deuren. 
Omdat alle inloophuizen in de 
stad dicht zĳ n, is ‘De Herberg’ 
één van de weinige plekken 
waar daklozen overdag even 
terecht kunnen voor wat eten 
en drinken en toiletbezoek. Wel 
zĳ n de hygiënemaatregelingen 
aangescherpt, er wordt veel 
schoongemaakt en de mensen 
worden gespreid ontvangen. Ook 
neemt de druk op slaapplaatsen 
toe, vanwege de komst van 
mensen buiten de regio.  

Meer weten over deze daklozenopvang? 
www.herbergzwolle.nl  

gebed van de week

Heer en Meester van mĳ n leven,
Geef me geen geest van luiheid, van 
nieuwsgierigheid, 
van lichtzinnigheid, van lust naar macht 
of van loos gepraat. 

Maar schenk me een geest van wĳ sheid, 
van nederigheid, van geduld en van 
liefde.

Ja, Heer, laat me mĳ n eigen fouten zien, 
maar mĳ n broeder of zuster niet 
veroordelen, 
want Gĳ  zĳ t gezegend in eeuwigheid.

Heer ontferm u.

Ephrem (4e eeuw na Chr.)

Gebed van Ephrem

In de gemeente 
waaraan ik toen verbonden was, 
Workum en It Heidenskip, sprak 
iedereen mij met ‘u’ aan. Behalve 
mijn vrouw en mijn collega’s en 
hun vrouwen.

Beleefdheid
Ik werd hier bij bepaald door 
het boeiende boek 15 eeuwen 
Nederlandse taal van Nicoline 
van der Sijs. In het hoofdstuk 
over modern Nederlands merkt 
zij op dat de keuze tussen ‘u’ en 
‘je’ in de jaren zestig door de ver-
anderende sociale verhoudingen 
is gaan schuiven: ‘Vroeger werd 
‘u’ als beleefdheidsvorm gebruikt 
tegenover ouderen en gespreks-
partners met een hogere status, 
en ‘je’ gold als vertrouwelijk-
heidsvorm tegenover gelijken en 
leeftijdgenoten, en als aanspreek-
vorm voor minderen. Sinds de 
jaren zestig is solidariteit belang-
rijker geworden dan status (…)’

Vertaalkwestie
Ook de vertalers van Nieuwe 

Bijbelvertaling worstelden met de 
kwestie ‘u’ / ‘je’. De brontalen van 
de Bijbel, het Hebreeuws en het 
Grieks, kennen het onderscheid 
niet. De vertalers spraken af dat 
zowel de verhouding tussen men-
sen als de situatie waarin ze met 
elkaar spreken, belangrijk zouden 
moeten zijn voor de keuze tussen 
tutoyeren of vousvoyeren. Maar 
het bleef lastig.

Erg sukkelen
Ook op andere terreinen blijft het 
‘erg sukkelen’ met de aanspreek-
vormen. Ik ontleen die kwalifi catie 
aan het proefschrift Veranderingen 
in de Nederlandse aanspreek-
vormen van de dertiende t/m de 
twintigste eeuw van Hanny Ver-
maas. Zij verwijst naar Multatuli, 
die in 1880 bij de correctie van 
een toneelstuk opmerkte dat hij 
‘erg gesukkeld’ had met de tweede 
persoon.

Saksisch
In mijn opleiding leerde ik dat ik 
mij beter niet met ‘je’ kon laten 
aanspreken. Onder het motto: er 
moet enige afstand blijven. Dat is 
mij tot 2003 goed gelukt. Daarna 
niet meer. Dat had er ook mee te 

maken dat de u-vorm in het Saksi-
sche dialect amper ontwikkeld is. 
In de Helderse variant is het alle-
maal ‘iej’. Mijn indruk is dat het res-
pect daardoor niet verminderde.

Gelijkwaardig in Christus
Er zit ook een theologische kant 
aan. De kwestie ‘u’ en ‘je’ kan 
in sociale verhoudingen een rol 
spelen, maar in 
de kerk niet. Een 
voorbeeld: in de 
kerkenraden van 
mijn gemeente 
zitten ambtsdra-
gers hoger op de maatschappe-
lijke ladder (professor, directeur, 
huisarts) en lager (mensen zonder 
veel opleiding). Ze zijn gelijkwaar-

dig: allen zijn één in Christus, ‘sla-
ven of vrijen’ (Galaten 3: 28).

Revolutie
Dan nog het volgende. In Trouw 
noemde socioloog Kees Vuyk het 
christendom een belangrijke bron 
voor het denken in termen van 
gelijkwaardigheid. Als christen 
heb je ’allereerst een band met 

God. (…) In de 
antieke wereld 
moet dat heel 
bevrijdend zijn 
geweest. Dat God 
jou zag áls indi-

vidu, dat was een vrij revolutio-
naire boodschap. Je werd niet lan-
ger gedefi nieerd door je positie.’ 
Waarvan akte.

Het blijft sukkelen met ‘u’ en ‘jij’…

Ze zijn gelijkwaardig: allen zijn één in Christus, ‘slaven of vrijen’ (Galaten 3: 28).

IN WORKUM EN IT HEIDENSKIP 
SPRAK IEDEREEN MIJ MET ‘U’ AAN. 

BEHALVE MIJN VROUW EN MIJN 
COLLEGA’S EN HUN VROUWEN.

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

Het was even wennen toen ik door de beroepingscommissie van mijn 
eerste gemeente (Oudega W, ca. 1985) met ‘u’ aangesproken werd. Dat 
was mij als student theologie, 25 jaar jong, nog nooit overkomen. Het 
was ook even wennen toen de beroepingscommissie van mijn huidige 
gemeente (Hellendoorn, 2003) mij met ‘je’ aansprak. Dat was mij als 
predikant, 43 jaar oud, ook nog nooit overkomen. 

Verkiezing gastvrije 
kerk opgeschort
De verkiezingsavond van de 
Meest Gastvrĳ e Kerk van Oost-
Nederland van 14 mei wordt 
uitgesteld. Ook laat stichting 
Welkom in de Kerk weten dat alle 
activiteiten rondom de verkiezing 
zĳ n opgeschort tot een nader 
te bepalen datum. De kerken 
die zĳ n genomineerd staan in 
deze plaatsen: kerken in Almelo, 
Deventer, Duiven, Enschede, 
Nĳ megen, Ootmarsum, Renkum, 
Tubbergen, Winterswĳ k en 
Zaltbommel. Mensen kunnen 
blĳ ven stemmen op hun favoriete 
kerk. Gewoon doen!

Zie voor meer informatie de website 
www.gastvrĳ ekerk.nl

Ephrem de Syriër (306 – 373) leefde als monnik in het huidige grensgebied van Turkĳ e en Syrië. Hĳ  wordt geëerd in de 

Syrisch-orthodoxe kerk. Het klooster van de Nederlandse Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Glane is naar hem genoemd.

De corona-crisis heeft grote 
gevolgen voor jongeren die al 
kwetsbaar zijn. Voor tien tot vijf-
tien procent van hen betekent dit 
een onveilige thuissituatie. Op dit 
moment zijn de jongerencentra 
van Youth for Christ . Uiteraard 
zoeken de YfC-medewerkers 
nu online contact met jongeren. 
Maar ze gaan een stapje verder 
en hebben iets bedacht om deze 
jongeren te laten weten dat ze er 
niet alleen voorstaan: de Thuis-
blijf Survivalpakket ‘Niet in je 

eendje’. Jongeren krijgen een tas 
van een jongerenwerker met o.a. 
een persoonlijke kaart, een bad-
eend, een magazine, een christe-
lijke strip en natuurlijk een wc-
rol. Ze gaan 1.000 pakketten aan 
jongeren uitdelen. Overlevings-
pakketten voor thuis voor wat 
afl eiding, refl ectie en interactie. 
Maar vooral een contactmoment 
(op gepaste afstand) met deze 
jongeren, waardoor zij zich gezien 
weten. De pakketten kosten rond 
15 euro per stuk.

Of het nu regent, stormt of 
bloedheet is, Nel van Slooten 
gaat dagelijks langs de deuren met 
haar zendingsbusje. Want Nel 
heeft een hele waslijst van adres-
sen en ze doet het graag, ook 
voor de sociale contacten. “Ik 
ging op mijn zestigste met pen-
sioen en wilde vrijwilligerswerk 
doen: klaarstaan voor een ander. 
Ik loop nu zo’n vijftien jaar voor 
de zending.” Ze vindt het belang-
rijk om zo mee te kunnen werken 
aan de verspreiding van het evan-
gelie. En zo denken generaties 
Urkers erover. Het geld ophalen 

voor de zending gebeurt – vanuit 
de gereformeerde kerk - mis-
schien al zeventig of tachtig jaar. 
Nog steeds met de ouderwetse 
blikken busjes. Want waarom iets 
veranderen als het werkt? Alle 
leeftijdsgroepen doen eraan mee: 
kinderen, zelfs een paar tieners 
en ook ouderen. “Tot ze niet 
meer kunnen. Ik sprak laatst een 
bejaarde vrouw die in tranen was 
omdat ze vanwege ouderdom 
moet stoppen”, zegt Richard van 
Urk, penningmeester van de zen-
dingscommissie. 
(bron: PKN)

Survivalpakket voor jongeren: 
Niet in je eendje!

Urk loopt warm voor de zending
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Samen Sterk
Geke van der Sloot uit Urk heeft 
een liedje opgenomen als reactie 
op de coronacrisis.
Samen sterk, daar draait het 
refrein om, want dan ‘komen we 
hier doorheen.’ Het liedje is een 
variatie op het nummer ‘Vrede’ 
van Pierre Kartner. “We blĳ ven 
dit liedje zingen tot we elkaar 
weer ontmoeten’’, zegt Van der 
Sloot in het ³ lmpje dat bĳ  ‘Samen 
Sterk’ is gemaakt.
2020 had een bĳ zonder jaar moe-
ten zĳ n voor Geke’s Tiental, het 
koor bestaat 40 jaar. “Alles is 
afgezegd, maar we gaan het inha-
len’’, zegt Van der Sloot. ”Want 
er komen andere tĳ den.”

Geke’s corona-lied staat is onder andere te beluisteren 
via YouTube

“De kennis van christenen 
neemt af en daarmee de collectieve 

weerbaarheid.”

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

½ jaar 

voor slechts 

€8,95!

wakker en waaks
maandbladreveil.nl

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!

Advertenties

DOOR DS. A. HEKMAN, ASSEN

Identiteit. Waardigheid, 
ressentiment en iden-
titeitspolitiek. Francis 
Fukuyama. Uitg. Atlas/Con-
tact Amsterdam-Antwerpen 
2019 Prijs € 20

Francis Fukuyama is een Ame-
rikaans politicoloog en fi losoof, 
verbonden aan de Stanford-
Universiteit. Bekend is zijn boek 
‘Het einde van de geschiedenis 
en de laatste mens’. In zijn boek 

Herdenken schept vrijheid
Herdenken schept vrijheid. 
Zo op ’t eerste gezicht lijkt 
er een tegenstrijdigheid in 
deze titel te zitten. Herden-
ken bepaalt je immers bij het 
verleden. En als er in dat ver-
leden gebeurtenissen heb-
ben plaatsgevonden waar je 
maar liever zo weinig moge-
lijk aan herinnerd wilt wor-
den, dan ga je het toch niet 
weer oprakelen? Daar word 
je immers niet beter van en 
dat geeft je toch allesbehalve 
een gevoel van vrijheid?

DOOR HENK VAESSEN, PUTTEN

Echter, de waarheid komt niet 
altĳ d overeen met je gevoel en 
in dat verband is het goed om de 
volgende stelling eens te over-
denken: ‘Wat geweest is, is niet 
voorbĳ , maar bepaalt heden en 
toekomst.’

We zĳ n als mens een schakel 
in de ketting van geslachten en 
als het ware een ‘product’ dat 
gemaakt is van het ‘materiaal’ uit 
ons voorgeslacht. En het resultaat 
manifesteert zich in oneindig veel 
meer dan alleen maar een aantal 
uiterlĳ ke, zichtbare kenmerken. 
Het zĳ n met name de emotionele 
en culturele elementen die ons 
door genen en sociale omgeving 
gevormd hebben tot wie we zĳ n. 
Omdat we zo door onze Schep-
per zĳ n toebereid, bindt Hĳ  ons 
op het hart om toch vooral de 
dagen van weleer te herden-
ken en te letten op de jaren van 
geslacht na geslacht. Om het 
cruciale belang daarvan nog eens 
goed te benadrukken, adviseert 
Hĳ  om je vader en de ouderen in 
je omgeving ernaar te vragen en 
om je er over te vertellen (Deu-
teronomium 32:6b en 7). Hoe 
beter we ons verleden en ons 
voorgeslacht kennen, hoe beter 
we begrĳ pen waarom we zelf zĳ n 
zoals we zĳ n.

Op basis van de vrĳ wel geheel 
verdwenen Joodse gemeenschap 
van Elburg en de gevolgen van 
de razzia in Putten, waarbĳ  660 

mannen zĳ n weggevoerd en van 
wie er maar enkele tientallen zĳ n 
teruggekeerd, staat in mĳ n roman 
Stille ³ nale het thema trauma-
verwerking centraal. Tĳ dens de 
aan het schrĳ ven voorafgaande 
periode van onderzoek werd ik 
met name bepaald bĳ  mensen 
die de oorzaak van hun trauma 
weliswaar kenden, maar het pro-
ces van verwerken ervan niet 
aandurfden. Pas na het verschĳ -
nen van het boek 
kreeg ik een voor-
beeld aangereikt 
van een 18-jarig 
meisje dat met 
de gevolgen van 
een traumatische 
gebeurtenis was belast, maar 
geen idee had waar dat vandaan 
kwam. En op indrukwekkende 
wĳ ze bepaalde haar verhaal me 
bĳ  de waarde van het hierboven 
genoemde advies uit Deuterono-
mium. 
Ze benaderde me omdat ze Stille 
³ nale gelezen had, dat op de 
boekenlĳ st stond voor haar vwo-

examen, en waarover ze een paar 
vragen wilde stellen. Toen ik die 
na een uurtje tot haar tevreden-
heid had beantwoord, bedankte 
ze me voor de tĳ d en moeite. 
‘Mag ik jou nu ook iets vragen?’ 
zei ik. ‘Eeh… ja’ reageerde ze 
enigszins verrast, waarop ik haar 
vroeg waarom ze dit boek had 
uitgekozen. Even twĳ felde ze, 
maar na een diepe zucht gunde 
ze me het voorrecht om haar bĳ -

zondere verhaal 
te mogen aanho-
ren… 

“Ik heb een lange 
periode achter de 
rug waarin ik de 

meest afschuwelĳ ke nachtmer-
ries heb gehad. Ze bleven wel 
eens een korte periode uit, maar 
dan was het zomaar ineens weer 
raak, tot wel drie of vier keer per 
week. Het was écht een ware 
hel, horror van het ergste soort. 
En als ik dan midden in de nacht 
wakker schrok, durfde ik niet 
weer te gaan slapen. Doodsbe-

nauwd dat het weer opnieuw zou 
beginnen, ging ik beneden zitten 
wachten totdat het licht werd. En 
dan, uren later, als een wrak naar 
school. Omdat het me op een 
gegeven moment zoveel energie 
en concentratieverlies kostte, 
hebben m’n ouders een afspraak 
voor me gemaakt met een psy-
choloog. In eerste instantie kon 
hĳ  de oorzaak niet vinden. Er was 
voor hem gewoon geen relatie 
te ontdekken in mĳ n psychische 
gesteldheid en die afschuwelĳ ke 
dromen met al die chaotische, 
bloederige taferelen.”

“Maar ineens viel zĳ n oog op mĳ n 
woonplaats Putten. ‘Daar heb-
ben we het nog niet over gehad’, 
zei hĳ  en vroeg of er destĳ ds uit 
mĳ n familie ook mannen waren 
weggevoerd. ‘Alleen mĳ n opa’, 
antwoordde ik, ‘maar dat kan niet 
de oorzaak van mĳ n dromen zĳ n, 
want ik heb de beste man nooit 
gekend. Lang voordat ik gebo-

 ‘Alleen mijn opa’, antwoordde ik, ‘maar dat kan niet de oorzaak van mijn dromen zijn, want ik heb de beste man nooit gekend. Lang voordat ik 
geboren ben, was hij al overleden.’

“IK HEB EEN LANGE PERIODE ACHTER 
DE RUG WAARIN IK AFSCHUWELIJKE 
NACHTMERRIES HEB GEHAD, SOMS 
WEL DRIE OF VIER KEER PER WEEK. 

HET WAS ÉCHT EEN WARE HEL”  

Meisje leidt aan vreselijke nachtmerries

Lees verder op pagina 9

Vervolg van pagina 8
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Juf Tabitha geeft 
thuisles over oorlog
Overĳ ssel viert 75 jaar vrĳ heid. 
Ook het onderwĳ s zou hier 
deze maanden veel aandacht 
aan besteden. Speciaal daarvoor 
is het lespakket ‘Expeditie 
Vrĳ heid’ ontwikkeld door het 
Historisch Centrum Overĳ ssel. 
De lessen, die nu niet in het 
echt kunnen plaatsvinden, zĳ n 
wel online te volgen. RTV Oost 
heeft bĳ  de lespakketten zes 
korte instructie³ lmpjes van 
juf Tabitha uit Kampen 
gepubliceerd. De volgende 
onderwerpen komen aan bod: 
inval en bezetting, dictatuur en 
democratie, discriminatie en 
antisemitisme en verzet en geweld.  

De video’s zĳ n te bekĳ ken op de website van 
RTV Oost: rtvoost.nl/nieuws/329025/

Gezocht: Drentse 
gastgezinnen
Europa Kinderhulp vraagt 
mensen een kwetsbaar kind uit 
te nodigen voor een vakantie in 
Drenthe en zich aan te melden 
als vakantieouder/gezin. Sommige 
kinderen groeien op in moeilĳ ke 
gezinssituaties en willen er graag 
even uit en ervaren hoe het in 
een ander gezin gaat. Voor het 
gastgezin een bĳ zondere ervaring, 
die het verschil kan maken voor 
een kind. Al bĳ na 60 jaar werft 
Europa Kinderhulp gastgezinnen 
voor deze kinderen. 
Europa Kinderhulp zoekt nog 
nieuwe vakantieouders voor deze 
zomer. In de grote Europese 
steden leven honderden kwetsbare 
kinderen onder moeilĳ ke 
omstandigheden. Door twee 
weken in de zomervakantie in een 
andere omgeving te zĳ n, kunnen 
ze op adem komen. Het gaat om 
kleine dingen als buiten spelen en 
samen eten. Waar iemand is die 
aandacht geeft, grenzen stelt en 
duidelĳ kheid schept. Gewoon kind 
mogen zĳ n.

Gewoon gewoon
Inwoners van Drenthe hebben 
de mogelĳ kheid iets voor een 
kwetsbaar kind te doen. Geen 
luxe uitstapjes of dure fratsen, 
maar gewoon meedraaien in 
het gezin. Zo’n vakantie geeft 
een kind een andere kĳ k op het 
leven en dat pakt niemand ze af. 
Europa Kinderhulp gaat er vanuit 
dat voorlopig alles gewoon door 
kan gaan deze zomer. Actuele 
info staat op de website van de 
organisatie.

Contact of meer info: tel.: 0118 -627974, info@europa-
kinderhulp.nl en www.europakinderhulp.nl

Looft God getroost met zingen, 

verheug u, christenschaar, 

om al zijn zegeningen, 

God helpt u wonderbaar. 

Al moet gij hier veel dragen 

aan moeite en tegenheid, 

Toch moet gij niet versagen, 

God helpt u te allen tijd. 

Looft God getroost met zingen

Johann Horn (1490 – 1547) bisschop van de Broedergemeente in Jungbunzlau (Bohemen) (1e couplet uit Lied 253)

DOOR DS. A. HEKMAN, ASSEN

Identiteit. Waardigheid, 
ressentiment en iden-
titeitspolitiek. Francis 
Fukuyama. Uitg. Atlas/Con-
tact Amsterdam-Antwerpen 
2019 Prijs € 20

Francis Fukuyama is een Ame-
rikaans politicoloog en fi losoof, 
verbonden aan de Stanford-
Universiteit. Bekend is zijn boek 
‘Het einde van de geschiedenis 
en de laatste mens’. In zijn boek 

over identiteit zet hij uiteen hoe 
het electorale succes van populis-
ten vaak verklaard wordt vanuit 
economische motieven, maar in 
feite voortkomt uit een behoefte 
aan identiteit. Mensen hechten 
aan erkenning van hun waardig-
heid en identiteit. Een mens wil 
opgemerkt worden, gezien wor-
den, medeleven en belangstelling 
krijgen. Rechts-nationalistische 
populistische krachten komen op 
doordat mensen onzichtbaar zijn 
geworden voor hun medemensen, 
hun identiteit verliezen. Identiteit 
kan gebruikt worden om ver-
deeldheid te zaaien, maar tevens 
om mensen te verenigen. De 
remedie tegen de populistische 

politiek.
R.P. Cleveringa. Recht, 
onrecht en de vlam der 
gerechtigheid. Kees 
Schuyt.Uitg. Boom Amsterdam 
2019. Prijs € 29,90

Een biografi e van de Leidse 
hoogleraar Cleveringa (1894-
1980) door de sociolooog en 
jurist Kees Schuyt. Cleveringa is 
vooral bekend geworden door 
zijn toespraak in 1940 tegen de 
Duitse bezetting. Een openlijk 
protest tegen de nazi’s, nadat die 
zijn leermeester Eduard Meijers 
hadden ontslagen omdat hij 
Joods was. Een dag later werd 
hij door de Duitsers opgepakt. 

De biografi e gaat in op de vraag 
waar hij de moed vandaan haalde 
zo heldhaftig op te treden. Het 
boek is rijk gedocumenteerd en 
laat duidelik zien wat voor mens 
deze rechtsgeleerde was.

Herdenken schept vrijheid

nauwd dat het weer opnieuw zou 
beginnen, ging ik beneden zitten 
wachten totdat het licht werd. En 
dan, uren later, als een wrak naar 
school. Omdat het me op een 
gegeven moment zoveel energie 
en concentratieverlies kostte, 
hebben m’n ouders een afspraak 
voor me gemaakt met een psy-
choloog. In eerste instantie kon 
hĳ  de oorzaak niet vinden. Er was 
voor hem gewoon geen relatie 
te ontdekken in mĳ n psychische 
gesteldheid en die afschuwelĳ ke 
dromen met al die chaotische, 
bloederige taferelen.”

“Maar ineens viel zĳ n oog op mĳ n 
woonplaats Putten. ‘Daar heb-
ben we het nog niet over gehad’, 
zei hĳ  en vroeg of er destĳ ds uit 
mĳ n familie ook mannen waren 
weggevoerd. ‘Alleen mĳ n opa’, 
antwoordde ik, ‘maar dat kan niet 
de oorzaak van mĳ n dromen zĳ n, 
want ik heb de beste man nooit 
gekend. Lang voordat ik gebo-

 ‘Alleen mijn opa’, antwoordde ik, ‘maar dat kan niet de oorzaak van mijn dromen zijn, want ik heb de beste man nooit gekend. Lang voordat ik 
geboren ben, was hij al overleden.’

ren ben, was hĳ  al overleden.’ Hĳ  
keek me even doordringend aan 
en zei toen: ‘Ik wil dat je nu een 
heel gedetailleerd levensverhaal 
over je opa gaat schrĳ ven. Daar-
voor ga je zoveel mogelĳ k mensen 
die hem gekend hebben inter-
viewen. Van zĳ n geboorte af wil 
ik letterlĳ k alles, 
maar dan ook 
écht alles over 
die man weten. Je 
gaat naar zoveel 
mogelĳ k mensen 
toe die hem gekend hebben. Fami-
lieleden, vrienden, buren, collega’s, 
mensen in het dorp enz. En je laat 
iedereen vertellen wat voor man 
hĳ  was. In jouw verslag wil ik ver-
halen en anekdotes lezen over zĳ n 
karakter, zĳ n sterke en zwakke 
kanten, zĳ n passies en pech, zĳ n 
slagen en falen. En, heel belangrĳ k, 
óók hetgeen je zelf niet interes-
sant of zelfs onprettig vindt schrĳ f 
je op. Tot in de kleinste details wil 
ik weten wie hĳ  was’.” 

“Ik zag er eerst wat tegenop, maar 
toen ik er eenmaal aan begonnen 
was, ging ik het steeds interes-
santer vinden. Ik kwam allerhande 

dingen over hem te weten die ik 
nooit verwacht had. En op een 
gegeven moment ontstond er een 
patroon van bepaalde karakter-
trekken en van een typerende 
manier van omgaan met mensen 
en situaties die me zelfs bekend 
voorkwamen. Kortom, ik ging 
ontdekken waarin ik op hem leek 
en langzaam maar zeker kwam hĳ  

als het ware tot 
leven en ontstond 
er een soort van 
band met hem. 
Heel bĳ zonder 
was dat. Toen 

mĳ n psycholoog het resultaat gele-
zen had, belde hĳ  voor een nieuwe 
afspraak. ‘Ik heb nog één opdracht 
voor je, zei hĳ , en als je die precies 
zo uitvoert als ik je zeg, dan zĳ n 
we klaar’. Ik keek hem verbaasd 
aan, waarop hĳ  met een zekere 
voldoening vervolgde: ‘Ja, dan denk 
ik dat we jouw probleem hebben 
opgelost.”

“’Ik lees in het verslag dat je opa 
met al die andere mannen eerst 
naar Kamp Amersfoort is ver-
voerd, waar de beruchte Kotalla 
op sadistische wĳ ze omging met 
de gevangenen. Vandaaruit zĳ n 
ze na ongeveer twee weken naar 

verschillende concentratiekampen 
in Duitsland vervoerd. Je opa is in 
Kamp Neuengamme terechtge-
komen, waar hĳ  ook is overleden. 
De opdracht die ik je nu geef, is 
dat je in de eerstvolgende vakan-
tie naar die plaatsen gaat en wel, 
net als je opa, met de trein. Ver-
zamel van tevoren zo veel moge-
lĳ k relevante informatie en neem 
daarvoor ook zeker contact op 
met de Stichting Oktober 44 en 
de Stichting Samen Verder Put-
ten. Voorwaarde is dat je alleen 
gaat. Eerst naar Amersfoort en 
van daaruit naar Neuengamme. 
Op beide plekken neem je genoeg 
tĳ d om, met de informatie die je 
hebt, in alle rust te proberen je 
een zo goed mogelĳ k beeld te vor-
men van wat hĳ  daar moet hebben 

doorgemaakt. Je sluit het af bĳ  het 
gedenkteken in Kamp Neuengam-
me. Daar bedank je hem voor het 
leven dat je mede door hem hebt 
gekregen en voor alles wat je hebt 
ontdekt waarin je op hem lĳ kt. 
En ten slotte neem je daar heel 
bewust afscheid van hem’.” 

“Ik heb het allemaal precies zo 
gedaan. En”, besloot ze, nog zicht-
baar onder de indruk van het 
resultaat, “ik heb daarna nooit 
meer zo’n nare droom gehad. 
Vanaf toen ga ik ieder jaar naar de 
herdenking van de razzia in Put-
ten. In de eerste plaats om de 
gevolgen van dat drama met lotge-
noten te delen, maar vooral ook 
om daar in stilte mĳ n verkregen 
vrĳ heid te vieren.”

Henk Vaessen (1948) is auteur van bestsellers als ‘Stille ® nale’ en ‘De 
zevende golf’. Over zĳ n ontwikkeling als mens en schrĳ ver zegt hĳ : 
“Vroeger was ik op zoek naar de waarheid, nu leidt de waarheid mĳ .” 
 “Stille ® nale’ is één van m’n boeken die letterlĳ k altĳ d met me mee-
reist – in de ko± er voor een vakantiebestemming, in de ko± erbak 
van m’n auto en onder de snelbinders van m’n ® ets om te allen tĳ de 
een exemplaar mee te kunnen geven aan iemand die worstelt met of 
nadenkt over thema’s als traumaverwerking, relatie Jodendom-christen-
dom, en eindtĳ d.”

‘IK HEB NOG ÉÉN OPDRACHT VOOR 
JE, ZEI HIJ, EN ALS JE DIE PRECIES ZO 

UITVOERT ALS IK JE ZEG, DAN ZIJN WE 
KLAAR’.
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Kerkdienst
26 april en 3 mei worden er geen 
diensten gehouden.
Pastorale hulp: mocht u die 
nodig hebben neemt u dan con-
tact op met een van de ouderlin-
gen.
Zieken, eenzamen en allen die 
pĳ n en verdriet hebben wensen 
we Gods troost en nabĳ heid toe.
Bloemen met onze hartelĳ ke 
felicitaties zĳ n gebracht bĳ  dhr. J. 
Wouters en mw. W. Melsen-v.d. 
Wiel die respectievelĳ k op 17 en 
23 april hun verjaardag vierden.
4 mei Dodenherdenking
In de kleine dorpen en grote ste-
den, overal is het op de avond van 
de vierde dag in mei even stil. Elk 
jaar. En dan wordt er een krans 
gelegd bĳ  het nationale monu-
ment op de Dam. De Dam is 
een plein midden in Amsterdam. 
En zelfs daar is het dan even stil. 
Anders nooit. Anders lopen er 
haastige mensen of ze zitten bĳ  
het monument lekker in de zon. 
Je ziet een hoge witte zuil voor 
een ronde muur. Aan weerszĳ den 
staan mannen, uit steen gehakt 
door John Rädecker. Die man-
nen verbeelden het verzet. Het 
voetstuk van de zuil is vierkant. 
Daarop heeft de kunstenaar 
mannen afgebeeld die gemarteld 
worden. Mannen die niet meer 
verder kunnen van de pĳ n. Daar-
boven zweeft een vrouwen³ guur. 
Ze steunt een kind. Er zĳ n bloe-
men boven haar en een duif. Zĳ  
is de vrĳ heid, de vrede. Naar de 
vrĳ heid en de vrede hebben we 
vurig verlangd. Veel mensen heb-
ben vergeefs verlangd. Ze had-
den er alles voor over, maar ze 
hebben vergeefs verlangd. Denk 
aan hen als het de avond van de 
vierde mei is. Denk aan hen, als 
het stil wordt. Het valse geloof in 
de haat heeft dood gezaaid over 
de wereld, vĳ f jaar lang. Mensen 
worden niet geboren om op een 
slagveld te sterven of om dood-
geschoten te worden, of om 
vermoord te worden. Mensen 
worden geboren om te leven. Jĳ  
leeft. Denk aan de mensen, die 
wĳ  verloren hebben, toen. Men-
sen precies zoals jĳ  en ik. Uit: Een 
paar minuten is het stil, versche-
nen onder auspiciën van het Nati-
onaal Comité 25 jaar bevrĳ ding- 
5 mei 1970. Geschreven door 
Pierre Jansen mmv professor L. 
de Jong die de Geschiedenis van 
Nederland in de Tweede Wereld-
oorlog schreef. 
Bonhoe¥ er: 75 jaar geleden 
is de Duitse theoloog Dietrich 
Bonhoe� er terechtgesteld. In 
zĳ n laatste jaren schrĳ ft hĳ  in 
de gevangenis van Tegel, in het 
Noordwesten van Berlĳ n, brie-
ven, gedichten en gebeden. De 
brieven – soms met gedichten 
– zĳ n voor familie, vrienden en 

Ontvang de GZ-Post!
In deze barre tĳ den wil het GZ u ook graag digitaal ontmoeten: 
dat doen we met de GZ-Post. Die ontvangt u per mail. Kort en 
bondig. Dat kost u niets. We hebben alleen wel uw e-mailadres 
nodig. Wilt u de GZ-Post ontvangen? Geef dan uw mailadres 
door via www.gezamenlĳ kzondagsblad.nl/GZ-Post

Tot ziens op onze digitale ontmoetingsplek!

GEZAMENLIJK  ZONDAGSBLAD

PS: De eerste GZ-Post

 verschijnt op 17 april.

Advertentie

Lees dit in de GZ-Post 
van vrĳ dag 1 mei:

muziek
Een bĳ zondere vertolking 
van ‘Nader, mĳ n God, tot 
U’

thuiswerken
Hoe voorkom je rugpĳ n?

10 geboden
in coronatĳ d

boek
De laatste getuigen

Ontvang GZ-Post gratis in 
uw mailbox.
Neem nu een abonnement: 
www.gezamelĳ kzondagsblad.nl/
GZ-Post

In zo’n situatie is 
voorzien in artikel XIX van de 
kerkorde van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Dat luidt: 
‘Indien en voor zover buitenge-
wone omstandigheden van land 
en volk het normaal functione-
ren van het leven van de kerk 
onmogelijk maken, treffen de 
daarvoor in aanmerking komen-
de lichamen van de kerk of hun 
leden de door de omstandig-
heden tijdelijk geboden, van de 
orde van de kerk afwijkende 
maatregelen.’ Zij mogen dan dus 
naar bevind van zaken handelen.

Kerkordes 
Een bepaling als in artikel XIX 
van de protestantse kerkorde is 
in de oudste kerkorden op het 
reformatorische erf niet te vin-
den. Pas in de hervormde kerk-

orde van 1951 komt een verge-
lijkbare bepaling voor. Uiteraard 
had men de tijd van de Tweede 
Wereldoorlog 
nog vers in her-
innering. Ker-
kelijke lichamen 
hebben in die 
jaren beslissingen 
genomen waar-
voor formeel 
gezien geen rechtsgrond was. 
Overigens is het betreffende 
kerkorde-artikel nadien onge-
wijzigd gebleven. 

Hoe was de situatie aan gere-
formeerde zijde? Welnu: bij de 
herziening van de gereformeer-
de kerkorde in 1957 is ook zo’n 
bepaling opgenomen. Daarin 
stond dat ‘de daarvoor in aan-
merking komende vergadering 
of deputaten’ de maatregelen 
konden treffen. 

In de hervormde kerkorde 
stond en in de protestantse 
kerkorde staat dat ‘de daarvoor 
in aanmerking komende licha-
men of hun leden’ dat konden 
en kunnen doen. Dus: ‘of hun 
leden’ - dan moet gedacht wor-
den aan een situatie als de hui-
dige. Dan is het bijeenroepen 

van een kerkelijk 
lichaam al niet 
meer mogelijk, 
dan moeten 
leden het initia-
tief nemen. Het 
ligt daarbij voor 
de hand om voor 

de lokale gemeente aan het 
moderamen te denken. Volgens 
ord. 4-8-3 heeft dat in normale 
situaties al de taak om - onder 
verantwoording aan de kerken-
raad - zaken die geen uitstel 
gedogen, af te doen.

‘Ind ien en voor zover’
In zijn Verklaring van de kerk-
orde van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland (Kam-
pen 1971) verdedigt prof. dr. 
D. Nauta de bepaling over de 
kerk in buitengewone omstan-

digheden. Dat doet hij nadat hij 
opgemerkt heeft dat de ker-
ken ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog ook zonder zo’n 
bepaling wel een weg gevonden 
hebben om de moeilijkheden 
met betrekking tot het functio-
neren van het kerkelijk leven te 
overwinnen. De verdediging van 
Nauta luidt dat door de bepa-
ling voorkomen wordt dat de 
diverse kerkelijke vergaderingen 
en zelfs de onderscheiden indi-
viduele ambtsdragers hun eigen 
gang gaan en doen wat ze zelf 
willen. De auteur zet een streep 
onder het ‘indien en voor zover’ 
in de bepaling. Daarmee wordt 
verwoord dat me n de kerkorde 
zoveel als nog mogelijk is, dient 
te volgen. Men mag er alleen 
van afwijken als dat niet anders 
kan. Er is dus geen ruimte voor 
onbeperkte willekeur. De bepa-
ling treedt niet in detail. Dat 
kan ook niet. De gevallen waar-
voor men zich in noodsituaties 
geplaatst kan zien, verschillen te 
zeer om nadere voorwaarden 
te stellen. Het is inderdaad een 
kwestie van ‘naar bevind van 
zaken handelen’.

De kerk in 
buitengewone 

omstandigheden
Door de overheidsmaatregelen vanwege de coronacrisis kunnen de ker-
kenraden, de classicale vergaderingen en de generale synode voorlopig 
niet bijeenkomen. Maar het leiding geven gaat door.

DOOR DR. JAN DIRK 

WASSENAAR, 

HELLENDOORN

MEN DIENT DE KERKORDE ZOVEEL 
MOGELIJK, TE VOLGEN. MEN MAG ER 
ALLEEN VAN AFWIJKEN ALS DAT NIET 

ANDERS KAN. ER IS DUS GEEN RUIMTE 
VOOR ONBEPERKTE WILLEKEUR.    

Zaterdag 25 april
EO | NPO2 | 18.10
Nederland Zingt
Verrassende veelkleurigheid 
vanuit de Ĳ sselhallen in Zwolle. 
Iedereen brengt dank aan God 
op zĳ n of haar wĳ ze.

Zondag 26 april
KRO-NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
Sommige uitzendingen blĳ ven 
ons bĳ . Ze zĳ n dierbaar. Neem 
nu de man die zegt: ’Hoe meer 
je het mysterie van het bestaan 
probeert te verklaren hoe ver-
der je er vanaf komt te staan’. 
De Verwondering met Herman 
Finkers.

Zondag 26 april
EO | NPO2 | 9.20
Kerkdienst
De komende weken zendt de EO 
iedere zondagmorgen een tv-
kerkdienst uit. Aanleiding voor 
de speciale tv-diensten zĳ n de 
maatregelen rond het coronavi-
rus.

Zondag 26 april
EO | NPO2 | 11.00
Zie je Zondag
Noorderlicht Rotterdam - Klaar-
staan voor de ander. Klaarstaan 
voor de ander dat is één van de 
dingen die Noorderlicht bĳ  uit-
stek kenmerkt. Via allerlei initia-
tieven zĳ n gemeenteleden bezig 
om het goede te zoeken voor 
hun medemens. Zo verhuizen 
Jasper en Daniëlle met hun jonge 
dochtertje naar Papoea-Nieuw 
Guinea om daar de komende 4 
jaar midden in de jungle te gaan 
werken in een kliniek.

Maandag 27 april
EO | NPO2 | 14.40
Rail Away
In Polen gaan we op zoek naar 
de gouden nazi-trein die aan het 
eind van de Tweede Wereldoor-
log verdween.

Dinsdag 28 april
EO | NPO2 | 12.30
Seven Worlds, Onze Planet
Noord-Amerika. Geen enkel 
continent heeft zulke extreme 
weersomstandigheden en zulke 
grote verschillen tussen de sei-
zoenen als Noord-Amerika.

Woensdag 29 april
NTR | NPO1 | 21.30
Jouw stad, ons dorp
Hoe ga je als stadsmens om met 
de rust, ruimte en sociale con-
trole op het platteland en hoe 
ervaar je als dorpeling de drukte, 
maar ook het grote aanbod van 
winkels, restaurants en cultuur 
die de grote stad te bieden heeft.

Donderdag 30 april
NTR | NPO2 | 21.10
Danny op straat
In ‘Danny op straat’ doet Danny 
Chosen op journalistieke wĳ ze 
verslag van problemen en span-
ningen in Nederland op plekken 
of bĳ  groepen die doorgaans 
moeilĳ k toegankelĳ k zĳ n.

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl
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Kerkdienst
26 april en 3 mei worden er geen 
diensten gehouden.
Pastorale hulp: mocht u die 
nodig hebben neemt u dan con-
tact op met een van de ouderlin-
gen.
Zieken, eenzamen en allen die 
pĳ n en verdriet hebben wensen 
we Gods troost en nabĳ heid toe.
Bloemen met onze hartelĳ ke 
felicitaties zĳ n gebracht bĳ  dhr. J. 
Wouters en mw. W. Melsen-v.d. 
Wiel die respectievelĳ k op 17 en 
23 april hun verjaardag vierden.
4 mei Dodenherdenking
In de kleine dorpen en grote ste-
den, overal is het op de avond van 
de vierde dag in mei even stil. Elk 
jaar. En dan wordt er een krans 
gelegd bĳ  het nationale monu-
ment op de Dam. De Dam is 
een plein midden in Amsterdam. 
En zelfs daar is het dan even stil. 
Anders nooit. Anders lopen er 
haastige mensen of ze zitten bĳ  
het monument lekker in de zon. 
Je ziet een hoge witte zuil voor 
een ronde muur. Aan weerszĳ den 
staan mannen, uit steen gehakt 
door John Rädecker. Die man-
nen verbeelden het verzet. Het 
voetstuk van de zuil is vierkant. 
Daarop heeft de kunstenaar 
mannen afgebeeld die gemarteld 
worden. Mannen die niet meer 
verder kunnen van de pĳ n. Daar-
boven zweeft een vrouwen³ guur. 
Ze steunt een kind. Er zĳ n bloe-
men boven haar en een duif. Zĳ  
is de vrĳ heid, de vrede. Naar de 
vrĳ heid en de vrede hebben we 
vurig verlangd. Veel mensen heb-
ben vergeefs verlangd. Ze had-
den er alles voor over, maar ze 
hebben vergeefs verlangd. Denk 
aan hen als het de avond van de 
vierde mei is. Denk aan hen, als 
het stil wordt. Het valse geloof in 
de haat heeft dood gezaaid over 
de wereld, vĳ f jaar lang. Mensen 
worden niet geboren om op een 
slagveld te sterven of om dood-
geschoten te worden, of om 
vermoord te worden. Mensen 
worden geboren om te leven. Jĳ  
leeft. Denk aan de mensen, die 
wĳ  verloren hebben, toen. Men-
sen precies zoals jĳ  en ik. Uit: Een 
paar minuten is het stil, versche-
nen onder auspiciën van het Nati-
onaal Comité 25 jaar bevrĳ ding- 
5 mei 1970. Geschreven door 
Pierre Jansen mmv professor L. 
de Jong die de Geschiedenis van 
Nederland in de Tweede Wereld-
oorlog schreef. 
Bonhoe¥ er: 75 jaar geleden 
is de Duitse theoloog Dietrich 
Bonhoe� er terechtgesteld. In 
zĳ n laatste jaren schrĳ ft hĳ  in 
de gevangenis van Tegel, in het 
Noordwesten van Berlĳ n, brie-
ven, gedichten en gebeden. De 
brieven – soms met gedichten 
– zĳ n voor familie, vrienden en 

zĳ n verloofde, Maria von Wede-
meyer de gebeden voor mede-
gevangenen. De brieven die naar 
buiten worden gesmokkeld geven 
een indruk van Dietrichs misera-
bele gevangenisleven. Kort na de 
arrestatie zinspeelt hĳ  zelfs op 
zelfdoding, zo moeilĳ k ervaart hĳ  
de gevangenschap. Van zĳ n wor-
steling getuigt zĳ n gedicht “Wie 
ben ik”: Ben ik dat echt, wat 
anderen van mĳ  zeggen? Of ben ik 
slechts dat wat ik ken van mezelf? 
Een gekooide vogel, onrustig, 
ziek van verlangen, happend naar 
adem, iemand knĳ pt me de keel 
dicht, hongerend naar kleuren, 
naar bloemen, vogelgezang, dors-
tend naar woorden die goed-
doen, mensen dichtbĳ ., bevend 
van boosheid om willekeur, om 
de kleinzieligste kwetsing, waan-
zinnig van wachten op grotere 
dingen, machteloos en bezorgd 
om vrienden, eindeloos ver, moe 
en te leeg om te bidden, te den-
ken, scheppend bezig te zĳ n, mat 
en bereid om van alles afscheid 
te nemen. Wie ben ik? Eenzaam 
getob spot met mĳ . Wie ik ook 
ben, u kent mĳ , o God! Van u 
ben ik. Op verzoek van de gevan-
genispastor schrĳ ft hĳ  voor zĳ n 
medegevangenen gebeden. Op 8 
oktober wordt hĳ  naar de afschu-
welĳ ke keldergevangenis van het 
Gestapohoofdgebouw gebracht. 
Het versturen en ontvangen 
van brieven wordt dan vrĳ wel 
onmogelĳ k. Maar juist uit deze 
maanden van zĳ n leven stamt 
het gedicht “Door goed mach-
ten” dat hĳ  speciaal voor zĳ n 
Maria schrĳ ft voor nieuwjaarsdag 
1945. Vandaag de dag is het een 
monumentaal en internationaal 
testament dat in vele gezangen-
bundels te vinden is. Het vormt 
zĳ n getuigenis dat, wat er ook op 
je af komt, het door het geloof in 
God te dragen is.
Goed machten (couplet 4 en 
7): Ach wilt u ons nog een keer 
vreugde schenken, aan deze wereld 
en het stralen van de zon. Dan zul-
len we gedenken wat voorbĳ  ging 
en hoort ons leven helemaal tot u, 
o God. Door goede machten vader-
lĳ k geborgen, wachten wĳ  kalm op 
wat er komen gaat. God is bĳ  ons in 
de avond en de morgen en zonder 
twĳ fel elke nieuwe dag. Wanneer 
zĳ n betrokkenheid bĳ  de aan-
slag op Hitler in juli 1944 bekend 
wordt, wordt hĳ  enkele dagen 
voor het einde van de Tweede 
Wereldoorlog op persoonlĳ k 
bevel van de Führer opgehangen. 
In september 1944 is Maastricht 
al bevrĳ d terwĳ l de provincies 
boven de grote rivieren nog door 
de hongerwinter heen moeten. 
In januari 1945 kregen mensen 
daar een hongerrantsoen van 500 
gram brood per week, in febru-
ari 400 gram per week, 13 maart 
betrad koningin Wilhelmina, na 
een ballingschap van bĳ na vĳ f jaar 
in Zeeuw-Vlaanderen de Neder-
landse bodem. In april zetten 
de Duitsers de Wieringermeer 
onder water en wordt er voedsel 
uit de lucht gedropt, wordt Mus-
solini terechtgesteld en pleegt 
Hitler zelfmoord. Op 5 mei gaf 
Duitsland zich over en was de 
bevrĳ ding een feit. In de oorlog 
wist je dat de Duitsers je vĳ anden 
waren, al waren er ook genoeg 
onzichtbare vĳ anden, je wist vaak 
niet wie er te vertrouwen was. 
Dat lĳ kt een beetje op de situatie 
van nu, door de strĳ d tegen het 
Coronavirus. Dat is in feite een 

sluipmoordenaar; je weet niet van 
welke kant het gevaar kan komen, 
een onzichtbare vĳ and, die angst 
aanjaagt. Maar in deze tĳ d laten 
veel mensen zich van hun beste 
kant zien wat betreft liefde en 
trouw aan hun medemens.
Citaat uit het gedicht “Geluk 
en ongeluk”: Dit is het uur van de 
trouw, het uur van de moeder en de 
geliefde, het uur van de vriend en 
de broer. Trouw verheft alle ongeluk 
en omhult het stil met een milde, 
goddelĳ ke glans. (Dietrich Bon-
hoe� er)

Namens de kerkenraad van de 
Protestantse gemeente Blanken-
ham,
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba

Zondag 26 april om 10.00uur 
en op zondag 03 mei om 
10.00uur online-kerkdiensten 
via kerkdienstgemist.nl vanuit de 
Grote Kerk te Blokzĳ l.
Het is zoals het is! Laten we toch 
in deze bĳ zondere tĳ d gebruik 
maken van de mogelĳ kheden ,die 
er zĳ n. Heel veel goeds toege-
wenst en `s Heren zegen! 
Na Pasen
Die tĳ d na de kruisiging van Jezus 
en het aantre� en van het lege graf 
zal heel veel onzekerheid hebben 
gegeven bĳ  zĳ n moeder Maria en 
bĳ  de discipelen. En dan lezen we 
later in de Bĳ bel dat Jezus zich op 
verschillende momenten toont 
aan de discipelen.
Als er een moment is waarin we 
ons kunnen indenken hoe het 
toen geweest is, is het denk ik 
nu. De Joden leefden in de tĳ d 
van de Romeinse overheersing, 
en dachten dat Jezus de Koning 
zou zĳ n die ze zou bevrĳ den van 
dit juk. Wĳ  leven in de tĳ d van de 
Corona crises. We hoopten en 
dachten dat 31 maart de datum 
zou zĳ n waarop het allemaal weer 
over zou zĳ n.
Die Koning bleek niet de koning 
te zĳ n die het volk zich voorstel-
de. De datum van 1 april was niet 
de datum waarop wĳ  dachten dat 
alles weer normaal zou zĳ n.
Het volk, de discipelen begrĳ pen 
niet hoe het zo anders is gegaan 
dan ze hadden gehoopt. Ook wĳ  
leven in een wereld waarin het 
anders is dan we hadden gehoopt. 
Ze wisten het niet, wĳ  weten 
het niet. Zĳ  wisten zelfs niet dat 
Jezus zich aan hen vertoonde. De 
Emmaüsgangers hadden niet in 
de gaten dat de man die met ze 
opliep, Jezus was. Brengt me bĳ  
de vraag of wĳ  nu zicht hebben 
wie er met ons oplopen. In deze 
tĳ d, waarin het anders gaat dan 
we gewend zĳ n, en waarin we 
niet weten hoe lang het allemaal 
zal gaan duren. Waarin we ons 
voorbereiden op een 1,5 meter 
economie…..wie loopt er met 
ons op? Wie loopt er met ons op, 
en herkennen we niet?
Misschien zĳ n het de mensen uit 
de zorg, de mensen die de win-
kels met levensmiddelen gevuld 

houden. De boeren die elke dag 
hun koeien melken. Maar mis-
schien zĳ n we het zelf wel. De ‘ik’ 
die hard rent en van afspraak naar 
afspraak druk druk druk is. En de 
‘ik’ die nu thuis is. Die de vogels 
weer hoort in de tuin. Die samen 
met de kinderen een wandeling 
maakt. Die weer eens een spel-
letje meespeelt. Of een puzzel 
maakt. Of mediteert, of nadenkt 
over de tĳ d na Corona.
De jaartelling begint met de 
geboorte van Christus, voor 
Christus (Before Christ) en na 
Christus (After Christ). Zou het 
nu zĳ n: Before Corona en After 
Corona?
Janetta Wanders
reageren mag: mw.wanders@
gmail.com
Pastoraat
Woensdag (15 april) hebben wĳ  
vanuit de Grote Kerk afscheid 
genomen van Jaap Doeven. Jaap 
is overleden op 9 april. In kleine 
kring hebben wĳ  hem vergezeld 
naar de begraafplaats. Wĳ  wensen 
zĳ n vrouw Janny en de kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte toe 
en Gods nabĳ heid. Het adres van 
Janny is Munt 328, 8325 LJ Vol-
lenhove. 
Wĳ  wensen allen die getro� en 
zĳ n door het coronavirus veel 
sterkte toe en bidden om een 
voorspoedig herstel. Tevens gaan 
onze gedachten uit naar onze 
gemeenteleden en plaatsgenoten 
die op dit moment behandeld 
worden in het ziekenhuis. En 
ook denken wĳ  aan hen die hun 
partners of familieleden niet kun-
nen bezoeken of op een andere 
manier kunnen ondersteunen 
vanwege het coronavirus.
We leven mee met mw Janny 
Doeven-Boltje en haar kinderen 
en kleinkinderen nu Jaap er niet 
meer is. En bidden om kracht, om 
troost.
Zo leven we ook mee met allen, 
die een geliefde hebben moeten 
missen! 
In verbondenheid denken we aan 
onze zieken, waaronder:
Mw Hennie Kruimer, Barend 
Loosweg 21 Blokzĳ l, die met 
allerlei bĳ verschĳ nselen te maken 
heeft bĳ  de chemokuren, nu in de 
2e periode van behandeling.
Dhr Ab Steenbergen, Breestraat 
1 Blokzĳ l, heeft opnieuw een 
zware epilepsie aanval gehad.
De fam. Dĳ kman, Noorderkade 
23 Blokzĳ l, heeft ook nog steeds 
te maken met zware behandelin-
gen. 
En ook denken we aan Mw Roe-
lien de Lange, Wetering-oost 52 
Wetering en ook aan haar gezin, 
aan Bert, haar man en hun kin-
deren. 
Aan dhr Teun van den Berg, zĳ n 
vrouw Dini, Bo� ersweidje 12 
Blokzĳ l.
En dhr Machiel Koopmans en 
Greetje z’n vrouw, Domineeswal 
2 Blokzĳ l.
Ook Mw Jeltje( J.W.A.) Dansik-
Postma, Wetering-west 23 Wete-
ring.
Eveneens Mw Antje Hoolsema, 
G.Luchesestr. 6 Scheerwolde.
Deze allen en ook hen ,die niet 
genoemd zĳ n en waarvan we 
weet hebben, willen we gedenken 
in onze gebeden! Dat zĳ  kracht 
mogen ontvangen van de Aller-
hoogste.
Ds Jelle Vonk

Zoals de regen onverwacht
een moede aarde op nieuwe krach-

ten brengt,
zoals een bedding leeg en dor
plotseling volstroomt en leven 
brengt,
zo is mĳ n God, zo overkomt Hĳ  mĳ ,
een bron die uitbreekt in mĳ n woes-
tĳ n;
ik adem op, de dood ontkomen.
lied 929:1

Overdenking
U krĳ gt elke keer een extra dikke 
zondagsbrief. Een prachtig mid-
del om ons met elkaar verbonden 
te weten en elkaar te informe-
ren. Wĳ  hopen dat u deze met 
plezier leest. En als u wilt reage-
ren, dat stellen wĳ  zeer op prĳ s. 
Zo leer je elkaar op een andere 
manier kennen. Tot nu toe heb-
ben zowel Janetta Wanders als 
ondertekende iedere week een 
artikel verzorgd. Wĳ  hebben nu 
afgesproken dat Janetta de even 
weken zal schrĳ ven en ik in de 
oneven weken.

Dit weekend ben ik vrĳ . Bĳ  bĳ -
zonderheden worden jullie ver-
zocht contact op te nemen met 
de wĳ kouderling of voorzitter van 
de kerkenraad.
Hartelĳ ke groet, 
ds. Jelle Vonk 
Wie is er jarig deze week?
18 april: dhr. A. Steenbergen, 
Breestraat 1, 77 jaar; 19 april: dhr. 
G. van der Sluis, Noorderkade 19, 
79 jaar; 21 april: mw. F. de Liefde, 
Brouwerstraat 1, 85 jaar; 24 april: 
dhr. G. Huisman, Zuiderkade 5, 
93 jaar.
De bloemendienst stuurt een 
kaart naar: Mw. A. de Jonge-Huis-
man, Prins Willem Alexander-
straat 6, Blokzĳ l
Dhr. J.B. Rabbinge, Barend Loos-
weg 17, Blokzĳ l. Vorige week is er 
ook een kaartje gegaan naar de 
familie Boxum-Kruithof, Wete-
ring West 35 in verband met de 
geboorte van hun dochter, Fayèn. 
Bezoekdienst
Jarig op 18 april dhr A. Steen-
bergen, 77 jaar, Breestraat 1, op 
19 april dhr G. van der Sluis, 79 
jaar,noorderkade 19, 
op 21 april mw F. de Liefde, 85 
jaar, Brouwerstraat 1, op 24 april 
dhr G. Huisman, 93 jaar, Zui-
derkade 5. Allen te Blokzĳ l. U, 
allen van harte gefeliciteerd en 
een ³ jne verjaardag gewenst. De 
bezoekdienst Marie Dĳ kman-van 
der Sluis.
Rekeningnummers
College van Kerkrentmeesters:* 
NL25 RABO 0301 8240 29 (voor 
giften en overig) en ook voor giften 
voor `t beluisteren van kerkdienst-
gemist.nl en * NL60 INGB 0000 
8294 54 (voor vrĳ willige bĳ drage).
Diaconie: * NL50 RABO 0322 
0480 79 voor giften en bĳ dragen in 
collecten.
Zending: * NL24 RABO 0301 831 
904.
Wĳ kouderlingen: Erik Ploer, wĳ k 
1 (06-30 31 04 74), Janny Flobbe, 
wĳ k 2 (0527-291212), Emmelyn 
Snippe-van Dalen, wĳ k 3 (0527-
29 19 32/06-12 63 40 35, Truus 
van Oversteeg, wĳ k 4 (0527-24 04 
01), Joost en Geja ter Meer, wĳ k 5 
(0521-37 00 82).
Predikant: ds. Jelle Vonk (jjvonk@
hetnet.nl,06-20 47 69 31).
Koster: Joop en Aukje Prins 
(aukje@blokzĳ lerbrok.nl, 0527-29 
28 33).
Facebook
Wordt vriend op facebook van de 
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muziek
Een bĳ zondere vertolking 
van ‘Nader, mĳ n God, tot 
U’

thuiswerken
Hoe voorkom je rugpĳ n?

10 geboden
in coronatĳ d

boek
De laatste getuigen

Ontvang GZ-Post gratis in 
uw mailbox.
Neem nu een abonnement: 
www.gezamelĳ kzondagsblad.nl/
GZ-Post

digheden. Dat doet hij nadat hij 
opgemerkt heeft dat de ker-
ken ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog ook zonder zo’n 
bepaling wel een weg gevonden 
hebben om de moeilijkheden 
met betrekking tot het functio-
neren van het kerkelijk leven te 
overwinnen. De verdediging van 
Nauta luidt dat door de bepa-
ling voorkomen wordt dat de 
diverse kerkelijke vergaderingen 
en zelfs de onderscheiden indi-
viduele ambtsdragers hun eigen 
gang gaan en doen wat ze zelf 
willen. De auteur zet een streep 
onder het ‘indien en voor zover’ 
in de bepaling. Daarmee wordt 
verwoord dat me n de kerkorde 
zoveel als nog mogelijk is, dient 
te volgen. Men mag er alleen 
van afwijken als dat niet anders 
kan. Er is dus geen ruimte voor 
onbeperkte willekeur. De bepa-
ling treedt niet in detail. Dat 
kan ook niet. De gevallen waar-
voor men zich in noodsituaties 
geplaatst kan zien, verschillen te 
zeer om nadere voorwaarden 
te stellen. Het is inderdaad een 
kwestie van ‘naar bevind van 
zaken handelen’.
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kerk Blokzĳ l- Scheerwolde en we 
delen met u en jou de bĳ zondere 
activiteiten, die er zĳ n in en om 
de kerk!
Kopĳ  eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrĳ dags 
uitkomt: kopĳ  tot uiterlĳ k zater-
dagmiddag 12.00 uur naar 
Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

In verband met de door van 
rĳ kswege verstrekte informatie 
betre� ende het coronavirus zal er 
zal er in de maanden april en mei 
geen eredienst worden gehouden. 
Zodra de zondagse dienst weer 
hervat gaan worden, zullen we u 
hiervan tĳ dig in kennis stellen.

Meditatie 19 april 2020 
Beste mensen; gemeente van 
onze Heer Jezus Christus, 
Het is vreemd om deze woorden 
weken achtereen niet te hebben 
uitgesproken. “Normaal” spreek 
ik u als gemeente met deze 
woorden toe aan het begin van 
de preek tĳ dens de kerkdienst. 
Even een moment om je bewust 
te zĳ n, dat je behoort tot een 
gemeenschap. Hier plaatselĳ k bĳ  
de kerkelĳ ke gemeente, maar ook 
wereldwĳ d als christen beho-
rend bĳ  Jezus Christus. Nu wĳ  
tĳ dens deze Corona-crisis in het 
nieuwe “normaal” verkeren, zoals 
premier Rutte, dat van de week 
formuleerde, is het deel uitma-
ken van een gemeenschap op een 
grotere afstand komen te staan. 
We begeven ons individueel of in 
gezinsverband in huiselĳ ke sfeer. 
Contact met anderen gaat via 
een scherm. Als je niet op korte 
afstand met iemand kunt spreken, 
als je de ander niet even kunt aan-
raken, mis je de emotie. Dan ga 
je je zorgen maken, omdat je zo 
weinig van elkaar weet. In deze 
weken van afstand houden, de 
deur gesloten houden, zĳ n er zor-
gen om ouders, zorgen om kin-
deren, zorgen om inkomsten die 
wegvallen, zorgen om eenzaam-
heid. Daarom schrĳ f ik, zo vlak na 
Pasen, over de apostel Thomas, 
die niet kon geloven zonder eerst 
te voelen. Een ongelovige Tho-
mas? Dat denk ik zeker niet. Wĳ  
kunnen in deze tĳ d veel aan deze 
leerling van Jezus hebben. 
Johannes 20: 19-31
De zondag na Pasen, wordt wel 
“Beloken Pasen” genoemd. Het 
duidt aan dat het Paasfeest wordt 
afgesloten. Beloken, is beluiken, 
besluiten. De luiken gaan dicht. 
De apostel Thomas is een graag 
geziene gast op Beloken Pasen. 
Hĳ  is aanvankelĳ k afgesloten 
van de eerste verschĳ ning na de 
opstanding van Jezus. Hĳ  was er 
niet bĳ . 

Maar ook voor de andere disci-
pelen was het een totale verras-
sing. De deuren waren gesloten 
in het huis van de leerlingen. 
Dichte deuren staan overdrach-
telĳ k gesproken voor afgesloten 
zĳ n überhaupt. Er is geen toegang 
mogelĳ k. De discipelen zĳ n in 
zichzelf gekeerd, niet ontvankelĳ k 
voor wat zich buiten hen afspeelt. 
Hier binnen is het veilig. Er is ook 
zoveel gebeurt voor en op Pasen. 
Dat moeten ze eerst maar eens 
zelf verwerken. Een leeg graf, een 
engel die zegt, dat Jezus is opge-
staan. De woorden van Maria 
Magdalena; enthousiast, maar 
toch…
Tegelĳ kertĳ d weten we, dat het 
feest nu eigenlĳ k pas begonnen 
is. Wĳ  staan op en gaan verder. 
Pasen maakt de geschiedenis 
open. Het is de achtste dag, de 
eerste dag opnieuw. De achtste 
dag is de jongste dag. Het leven 
begint opnieuw met het Konink-
rĳ k van God. Deuren die geslo-
ten zĳ n kunnen opengaan, ook al 
zet je niet zelf de deur open. De 
Ander opent de deur voor ons, 
en wĳ  mogen binnengaan. Jezus 
heeft van zichzelf gezegd: “Ik ben 
de deur”. De evangelist Johannes 
noemt deze metafoor. Jezus als 
deur, je moet maar op die verge-
lĳ king komen. Toch kunnen we 
ons dat goed voorstellen. Je doet 
de deur niet voor iedereen open; 
je laat niet iedereen binnen, daar 
is herkenning en vertrouwen voor 
nodig. Hoeveel deuren openen 
en sluiten wĳ  niet op een dag? 
Een deur sluiten heeft iets de³ -
nitiefs. We komen er voorlopig 
niet meer in. Het is ook vreemd, 
nu we de deur van de kerk als 
gemeente hebben gesloten van-
wege de Corona. Een plek van 
samenkomst waar we “normaal” 
zoveel delen. In het evangelie 
staat Jezus voor de deur om bin-
nengelaten te worden. Dat wordt 
niet door iedereen begrepen. Als 
iemand voor de deur staat en zich 
gemeld heeft door aan te bellen 
is je eerste reactie opendoen. 
Toch kĳ k je eerst wie er staat. 
Vertrouw je het niet, ken je die 
persoon niet, dan gaat de deur 
niet zondermeer helemaal open. 
En als je de bel niet gehoord 
hebt, dan blĳ ft die persoon maar 
op de stoep staan. Kennen wĳ  
Jezus? Laten wĳ  Hem binnen als 
hĳ  bĳ  ons voor de deur staat? Hĳ  
nadert ons huis, maar de deur van 
ons hart kan zo gesloten zĳ n, dat 
hĳ  niet binnenkomt. Het beeld 
wordt anders als Jezus zichzelf 
de deur noemt. Dan kun je niet 
meer om Hem heen om te leven 
in alle volheid. De gesloten deur 
in het verhaal van vanmorgen 
vormt geen belemmering meer 
voor Jezus. Hĳ  opent de deur van 
zĳ n hart en laat als het ware de 
discipelen bĳ  Hem binnenlopen. 
De discipelen zĳ n verheugd als ze 
Jezus zien. Bĳ  die eerste verschĳ -
ning ontvangen de aanwezigen de 
levensadem van God. Jezus blaast 
hen de Heilige Geest in, zoals 
God de mens, Adam, de levens-
adem inblies. Deze kracht maakt 
het mogelĳ k om opnieuw te gaan 
leven. We worden herboren. We 
krĳ gen een leven met de moge-
lĳ kheid om zonden te vergeven. 
Dichter kan God ons toch niet 
naderen. Door Jezus, zĳ n Zoon, 
komt Hĳ  mensenlevens bin-
nen. En de discipelen drinken dit 
woord graag in. God laat hen zelf 
beleven wat het is om zonden te 

vergeven. Bĳ  die eerste verschĳ -
ning na de opstanding toont God 
nog eens wie Hĳ  is: een genadige 
en vergevende God. 
Bĳ  die eerste verschĳ ning is ech-
ter Thomas niet aanwezig. In 
het verhaal van vanmorgen stelt 
Thomas geloven na het zien. Hĳ  
spreekt naast het zien ook van 
het aanraken van Jezus. Thomas 
vraagt hiermee naar het verband 
tussen kruisdood en opstanding. 
Hĳ  brengt het grote geheime-
nis aan het licht van het opstan-
dingsbericht. Het is meer dan de 
mededeling dat de dode weer zal 
leven. Het is een onderstreping 
van het zelfgetuigenis van Jezus. 
Het kruis betekent verhoging en 
in Jezus wordt de Vader zicht-
baar. Er is continuïteit tussen de 
Gekruisigde en de Verrezene. 
Door het aanraken van de litte-
kens van de spĳ kers toont Tho-
mas aan, dat het Jezus zelf is en 
geen ander. 
Jezus zelf geeft aan: “Wie mĳ  
gezien heeft, heeft de Vader 
gezien”. Die relatie legt Thomas 
nu als hĳ  belĳ dt: “Mĳ n Heer, mĳ n 
God!” Dit gaat uit boven “Mees-
ter!”. Thomas heeft Jezus gezien, 
zoals Hĳ  gezien wil worden. Tho-
mas belĳ dt wat de opstanding 
betekent: Jezus is God. 
Geen ongelovige Thomas dus. 
Maar een Thomas, die precies de 
kern van het evangelie raakt. Hĳ  
brengt de boodschap heel dicht 
naar zichzelf toe. “Mĳ n Heer, mĳ n 
God”. Ook al is het hem nog zo 
vaak verteld, hĳ  doet deze ont-
dekking zelf. Zĳ n Heer en God 
staat nu voor hem en doet de 
deur voor hem open. Is hĳ  nu ook 
bereid om naar binnen te gaan?
Ook wĳ  worden in het verhaal 
betrokken! . Door dit verhaal 
mogen wĳ  weten, dat ook twĳ fel 
serieus genomen wordt. Jezus 
straft Thomas niet af, maar gaat 
serieus op zĳ n vragen in. De 
boodschap van God zit vol gehei-
menissen, die wĳ  niet tastbaar 
kunnen verklaren. Maar met die 
woorden komt God wel in ons 
bestaan binnen. Zo dichtbĳ  dat je 
Hem als het ware kunt aanraken 
en Zĳ n adem kunt voelen. Laten 
wĳ  ons gesterkt weten door 
Gods aanwezigheid om het vol 
te kunnen houden. En zo ook de 
deur van ons hart open zetten 
voor anderen. 
Ds. A. van Waard
Even een moment om je 
hart te luchten? Neem contact 
op met de wĳ kouderling, Marjan 
ter Beek (marjanhop1@gmail.
com) of ds. Astrid van Waard 
(06-83696929, astridvanwaard@
hotmail.com) 
GZ: vanaf nu wekelĳ ks con-
tact met lezers
Het Gezamenlĳ k Zondagsblad is 
een blad voor de protestantse 
gemeenten in Drenthe, Overĳ s-
sel en Flevoland. Het verscheen 
tot nu toe wekelĳ ks in de win-
terperiode en minder frequent 
in de zomer. Door de corona-
maatregelen zĳ n veel lezers meer 
dan anders aan huis gebonden. 
Daarom heeft de redactie beslo-
ten vanaf Pasen over te gaan tot 
2-wekelĳ kse verschĳ ning en dit 
ritme ook in de zomer te handha-
ven. Daarnaast zal in de tussenlig-
gende weken GZ-Post verschĳ -
nen, een digitale nieuwsbrief met 
interessante informatie en inspira-
tie voor de lezers. GZ-Post wordt 
gratis toegezonden aan abonnees, 
maar ook aan alle andere belang-

stellenden. Aanmelden kan op: 
www.gezamenlĳ kzondagsblad.nl/
GZ-Post
27 April 2020
Op 27 april 2020 viert onze 
koning: Willem Alexander zĳ n 
verjaardag in een helaas wel heel 
andere vorm dan voorgaande 
jaren, waarin we zelf ook allemaal 
zo uitbundig mee konden vieren. 
We lezen en horen momenteel 
in het nieuws veel verschillen 
over de opstelling van koningen 
en leiders met betrekking tot het 
Corona virus. Grote verschillen 
in een tĳ d van crisis met betrek-
king tot zichtbaarheid, meeleven 
en het bieden van bescherming 
aan hun volk. En wat dat met 
een volk en land in zo’n onzekere 
en verwarrende tĳ d doet. Wat 
mogen we ons dan rĳ k weten 
in Nederland met onze koning 
en onze democratie. In de bĳ bel 
lezen we in Psalm 72:1-10 over 
de bede van de psalmdichter. En 
onder andere over de geboden 
van God als waarborg voor het 
leven van het volk en de per-
soonlĳ ke levens van een ieder. “O 
God, verleen de koning uw recht 
en uw gerechtigheid…...” Ook 
vanaf deze plek voor onze koning: 
Willem Alexander van harte gefe-
liciteerd, zegen, kracht, wĳ sheid 
en gezondheid gewenst voor uw 
nieuwe levensjaar. En voor u allen 
gezondheid en een goede week 
gewenst!
Vriendelĳ ke groet, 
Petra van Wieringen.

Er zĳ n geen berichten aangele-
verd.

Zondag 26 april
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Jesaja 43:1-12 en Johan-
nes 21:1-14 In Jesaja kĳ kt God 
terug op de weg van zĳ n volk. Ze 
gingen door water en door vuur. 
‘Ik ben bĳ  je … wees niet bang. Ik 
heb je bĳ  je naam geroepen.’ In de 
kerk verbinden we deze woorden 
met de doop.
Zondag 3 mei  
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Nehemia 9:6-15 en 
Johannes 10:1-10 Op de 4e zon-
dag in de Paastĳ d staat jaarlĳ ks 
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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

zaterdag 25 april 
Psalm 95 

zondag 26 april 
Handelingen 15:1-5 

maandag 27 april 
Handelingen 15:6-21 

dinsdag 28 april 
Handelingen 15.22-35 

woensdag 29 april 
Handelingen 15:36-16:5 

donderdag 30 april 
Handelingen 16:6-15 

vrĳ dag 1 mei 
Handelingen 16:16-24 

zaterdag 2 mei 
Handelingen 16:25-40

Zondag 3 mei
Exodus 17:1-7

Maandag 4 mei
Exodus 17:8-16

Dinsdag 5 mei
Psalm 23

Woensdag 6 mei
Exodus 18:1-12

Donderdag 7 mei
Exodus 18:13-27

Vrĳ dag 8 mei
Exodus 19:1-15

Zaterdag 9 mei 
Exodus 19:16-25

Draag je het leed van de wereld 
op je schouders, onthou dan dat 
je zelf gedragen wordt.
Rikkert Zuiderveld

Wij lezen vandaag

Even doordenken

berichten Het Zondagsblad

 Giethoorn

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

Kuinre 

Protestantse Gemeente Kuinre
Henric de Cranestraat 41
8374 KL  Kuinre

Scriba: scriba-kuinre@live.com

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

Beweegadvies van 
Arie Boomsma

Arie Boomsma, zoon van Pieter 
Boomsma - die we kennen van 
zĳ n columns in deze krant - heeft 
de deuren van zĳ n sportscholen 
gesloten. Maar dat weerhoudt de 
voormalig tv-presentator er niet 
van om toch te blĳ ven bewegen. 
Elke dag doet hĳ  oefeningen. En 
voor de mensen die thuis zitten 
en niet zo creatief zĳ n als hĳ , zet 
hĳ  video’s van zĳ n eigen trainin-
gen online. Verder adviseert hĳ  
slechts drie keer per dag te eten, 
en de tussendoortjes te laten 
staan. Juist als je veel thuis zit, 
loop je het risico te veel te eten. 
Beweeg dus minimaal een half 
uur per dag stevig tot je echt niet 
meer kunt. En gebruik bĳ  kracht-
trainingen bezems, boeken en 
pannen als gewichten. 

Boomsma’s sportschool digitaal bezoeken: 
www.vondelgym.nl
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een gedeelte uit Johannes 10 op 
het rooster. Dit hoofdstuk bevat 
woorden van Christus waarin de 
beeldspraak van herder en scha-
pen wordt gebruikt. Hĳ  beschrĳ ft 
zichzelf als de vertrouwde herder, 
ja zelfs als de ‘deur voor de scha-
pen’. Als mensen hun bestemming 
bereiken, is het derhalve dankzĳ  
goddelĳ ke leiding.
Onzichtbaar
Je ziet geen handen.
Je ziet geen ogen.
Je hoort geen stem.
Toch ben je niet alleen.
Iemand trekt met je mee.
Iemand staat naast je.
Een vriend
een bondgenoot
een tochtgenoot.
Soms onzichtbaar
en soms
het gezicht van een mens
die even met je meetrekt.
Iemand die jou aanspreekt.
Iemand die jou doet weten:
je wordt gezien
jĳ  loopt niet verloren.
uit: Verwaarloosd verdriet
van: Marinus van den Berg
Kerkdiensten
Omdat u de kerkdiensten 
momenteel niet kunt bezoeken, 
zullen we de komende periode de 
diensten via internet uitzenden. 
De live-uitzendingen zĳ n te vol-
gen via: www.kerkdienstgemist.nl  
In de uitzending worden berich-
ten doorgegeven met het oog op 
de komende tĳ d. 
Op de website van de Protes-
tantse Kerk in Nederland is veel 
informatie te vinden over concre-
te maatregelen, en ook materiaal 
voor bemoediging en ondersteu-
ning. Zie: www.protestantsekerk.
nl. 
Overleden
Op vrĳ dag 17 april is Jennie de 
Vries-Grevelink overleden op de 
leeftĳ d van 82 jaar. Zĳ  woonde in 
de woonark in Zonnekamp. Ruim 
een week geleden werd zĳ  ziek en 
hoewel zĳ  de verschĳ nselen had 
van corona, testte zĳ  tweemaal 
negatief. Wel ging zĳ  steeds ver-
der achteruit en is zĳ  uiteindelĳ k 
rustig ingeslapen. Het afscheid 
en de begrafenis zullen woensdag 
22 april in familiekring plaatsvin-
den. Wĳ  wensen haar kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte en 
Gods zegen toe in deze tĳ d. In 
het volgende kerkblad volgt een 
uitgebreider in memoriam.
Bloemen
De bloemen uit de diensten 
van de afgelopen zondagen zĳ n 
met een hartelĳ ke groet en een 
bemoediging gebracht bĳ  de fam. 
K. Wisman, Vredenburg en bĳ  
dhr. R. Flobbe, Hummelingen.
Giften
De diaconie ontving op haar reke-
ning de volgende giften: €10,-, 
€20,-, €25,- en €40,- Hartelĳ k 
bedankt voor deze giften.
Diaconie: NL 29 RABO 0149 
0943 53 t.n.v. Diaconie Protes-
tantse Gem. Steenwĳ kerwold
Kerkrentmeesters: NL 17 RABO 
0149 0057 17 t.n.v. Kerkrent-
meesters Protestantse Gem. 
Steenwĳ kerwold
GZ-POST
Met ingang van deze week zal het 
Gezamenlĳ k Zondagsblad voort-
aan 2-wekelĳ ks gaan verschĳ nen. 
Op de tussenliggende weken zal 
een bericht door de makers van 
het Gezamenlĳ k Zondagsblad 
per mail worden verstuurd: GZ-

POST. Een soort ansichtkaart in 
uw digitale brievenbus. Op deze 
ansichtkaart staat iets bemoedi-
gends, inspirerends en informe-
rends. Bent u 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.
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. Som-
mige mensen hebben veel zorg 
nodig. Er zĳ n ook mensen voor 
wie de toekomst onzeker is of die 
wachten op spannende behande-
lingen 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! 
Eenzaamheid
In nieuwsberichten in de media 
wordt ook duidelĳ k dat met name 
ouderen zich nu eenzaam voe-
len. Het bezoek blĳ ft weg. Dat 
betekent dat juist ook mensen 
uit onze eigen gemeenschap nu 
menselĳ k contact moeten mis-
sen. De maatregelen rondom het 
Coronavirus raken ons dus in de 
ziel en het wezen van wie we wil-
len zĳ n als gemeenschap. U kunt 
altĳ d contact opnemen met mĳ  
of één van de ouderlingen of de 
andere kerkenraadsleden voor 
een gesprek.
Ook doen we de oproep aan 
elkaar om het initiatief te nemen 
om te bellen en te informeren 
hoe het gaat. Voor veel mensen is 
een dagelĳ ks praatje via de tele-
foon al ³ jn.
Tenslotte, 
Naast jou
Laat me naast je staan
als de wereld grauw lĳ kt
en je een schaduw bent
van wie je was.
Laat me dichtbĳ  komen
en je een hand toesteken.
Laat me delen
in wat je voelt en denkt.
Misschien staan we samen
minder machteloos.
van: Greet Brokerhof-van der 
Waa
Vreemde, bizarre, tĳ den
Van veel mensen krĳ g ik te horen 
dat deze tĳ d ‘bizar’ is. En dat is 
het ook. Voor veel mensen is 
het overleven. Voor zieken, voor 
families die een geliefde hebben 
verloren, voor mensen van wie 
hun werk onder druk staat en 
voor mensen die nu juist over-
uren maken, voor de eenzamen. 
Het leven is teruggebracht tot de 
basis, tot de kleine kring, soms 
die van de enkeling. Het zĳ n 
vreemde tĳ den die misschien lan-
ger gaan duren. In de gemeente is 
het nu zoeken naar wat we kun-
nen doen en hoe. De diensten 
gaan via internet door. Gesprek-
ken kunnen ook per telefoon of 
e-mail worden gevoerd. Uit erva-
ring weet ik dat u niet zo snel aan 
de (pastorale) bel trekt, maar ik 
hoop dat u dit nu wel zult doen. 
We zĳ n in deze dagen overgele-
verd aan een ander soort leven en 
we weten niet hoe lang, hoewel 
het langzaam maar zeker wel de 
goede kant opgaat. Ziekenhuisop-
names, opnames ic dalen, bĳ  de 

sterftecĳ fers is het wat moeilĳ ker 
te zeggen.. Het is zoeken hoe het 
allemaal moet. We kunnen niet 
anders dan een stap terug doen, 
wachten en hopen, werken, bid-
den en vertrouwen en elkaar 
vasthouden, want dat is toch wat 
wĳ  geloven, God die ons vast-
houdt. Het zĳ n vreemde tĳ den, 
maar wie weet brengt het ook 
iets. Ik wens u toe gezondheid, 
moed en Gods zegen.

Met vriendelĳ ke groeten, 
ds. Eric van Veen

26 april om 10:00 uur vanaf de 
website of via de Kerkomroep, in 
deze dienst hoopt ds. H.J.H. Pap 
voor te gaan.
Collectes: J.P. de Vries-hulp voor 
kinderen in Tanji, instandhouding 
van de eredienst, interieurfonds.
3 mei om 10:00 uur vanaf de 
website of via de Kerkomroep, in 
deze gezamenlĳ ke dienst hoopt 
ds. D. Wolters voor te gaan. De 
organist is mw. C. van den Berg. 
Collectes: Kerk in actie-Nigeria 
trauma hulp voor slachto� ers 
Boka Haram, instandhouding van 
de eredienst, onderhoudsfonds.
Agenda
25 april om 09:30 uur, oefenen 
Cantorĳ  ; gaat niet door, Grote 
Kerk.
28 april om 20:00 uur, Feestrollen 
; gaat niet door, Tilvoorde.
4 mei om 19:00 uur, Verkoop col-
lectebonnen van 19.00-20.00 uur, 
Tilvoorde.
6 mei om 10:00 uur, Bĳ belkring 
60+ gaat niet door, Tilvoorde.
7 mei om 15:00 uur, Contactmid-
dag oudere gemeenteleden: mid-
dag uit.
10 mei om 17:00 uur, Gast aan 
tafel, Voorhof.
12 mei om 19:30 uur, Gezamenlĳ k 
groot moderamen, Maria kerk.
Bĳ  de dienst van zondag 26 
april 
Het is de derde zondag van Pasen. 
We willen zingen uit Psalm 33. 
Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hĳ  zegt.
Op trouw gegrondvest zĳ n zĳ n 
daden,
op liefde rust zĳ n heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op 

aarde,
alles spreekt van Hem.
Heemlen hoog verheven, / vol van 
blinkend leven,
schiep Hĳ  door zĳ n stem.
De schriftlezing vinden we in 
Galaten 2:15-21
Hoewel wĳ  Joden van geboorte 
zĳ n en geen zondaars uit andere 
volken, 16weten we dat niemand 
als rechtvaardige wordt aange-
nomen door de wet na te leven, 
maar door het geloof in Jezus 
Christus. Ook wĳ  zĳ n tot geloof 
in Christus Jezus gekomen om 
daardoor, en niet door de wet, 
rechtvaardig te worden, want 
niemand wordt rechtvaardig door 
de wet na te leven. 17En in ons 
streven om door Christus recht-
vaardig te worden, blĳ kt dat wĳ -
zelf ook zondaars zĳ n. Betekent 
dit dat Christus dus in dienst 
staat van de zonde? Natuurlĳ k 
niet. 18Maar wanneer ik weer 
aanneem wat ik had verworpen, 
maak ik van mezelf opnieuw 
een overtreder. 19Want ik ben 
gestorven door de wet en leef 
niet langer voor de wet, maar 
voor God. Met Christus ben ik 
gekruisigd: 20ikzelf leef niet meer, 
maar Christus leeft in mĳ . Mĳ n 
leven hier op aarde leef ik in het 
geloof in de Zoon van God, die 
mĳ  heeft liefgehad en zich voor 
mĳ  heeft prĳ sgegeven. 21Ik ver-
werp Gods genade niet; als we 
door de wet rechtvaardig zouden 
kunnen worden, zou Christus 
voor niets gestorven zĳ n.
Bĳ  de dienst van 3 mei
Tĳ dens de dienst op 3 mei zul-
len we uit Lukas 24 lezen over de 
Emmaüsgangers. Thema voor de 
preek is ‘De verborgen aanwe-
zigheid van Jezus’. Dit is ook het 
thema van het eerste gesprek van 
blok 2 van Focus. Ook in deze 
Corona-tĳ d proberen we de lĳ n 
van dit traject namelĳ k vast te 
houden. En tegelĳ k krĳ gen tek-
sten ook net een andere klank. 
De Emmaüsgangers zĳ n onder-
weg, zonder dat ze doorhebben 
dat Jezus met hen meewandelt. 
En toch doet Hĳ  hun hart bran-
den. Zo hoop en bid ik dat we als 
gemeente onderweg blĳ ven, zon-
der dat we fysiek elkaar kunnen 
zien. Maar ondanks dat, kunnen 
woorden klinken – via kaartjes of 
telefoontjes – die ons hart doen 
branden. En waardoor we besef-
fen: we zĳ n niet alleen, ook Jezus 
is er bĳ !
Focus & Kringwerk
In dit soort crisistĳ den zoeken 
we normaal gesproken troost bĳ  
elkaar, bĳ  God en kerk. Helaas is 
het niet mogelĳ k om dat fysiek te 
doen. Daarom is creativiteit nodig 
om ook in deze tĳ d wegen te vin-
den om elkaar te blĳ ven bemoe-
digen en invulling te geven aan het 
geloofsgesprek. IZB-Focus kan de 
gemeente daarbĳ  helpen.
Allereerst is het belangrĳ k om 
aan te geven waarom we juist 
nu het FocusTraject voort willen 
zetten, weliswaar in aangepaste 
vorm. Het is de visie van Focus 
dat geloof en dagelĳ ks leven 
alles met elkaar te maken heb-
ben. Kernvraag is steeds: hoe 
volgen we Jezus in de concrete 
werkelĳ kheid van ons bestaan? 
Nu ons bestaan wordt bepaald 
door Corona en alle uitdagingen 
die daarbĳ  spelen, verschuift die 
vraag niet naar de achtergrond, 
maar is ze nog steeds even rele-
vant!
Er is door de IZB heel wat mate-

riaal geschreven en gratis beschik-
baar gesteld, waardoor we ook in 
deze tĳ d met elkaar het gesprek 
kunnen voeren. Dit materiaal is te 
vinden via de website van de IZB: 
https://www.izb.nl/focus/aanvul-
lend-materiaal-in-coronacrisistĳ d/
Op deze pagina vindt u:
•praktische tips hoe we elkaar in 
deze tĳ d kunnen “ontmoeten”
•inhoudelĳ ke aanvulling bĳ  het 
werkboek
•gezinsvieringen
•podcasts
Gebruik naar hartenlust het 
materiaal! Voor vragen kunt u 
terecht bĳ  ds. Dick Wolters, of 
via focus@hervormdvollenhove.nl
Kerkomroep in Corona-Tĳ d
De komende periode kunt u via 
de Kerkomroep een divers aan-
bod beluisteren! U kunt deze 
vinden op de internetpagina’s van 
de diverse kerken, via de zoge-
naamde “Lukaskastjes” en voor 
de inwoners van Nieuw Claren-
berg op hun i-pads. Hieronder de 
programmering:
Maandag 15.30 uur – Non-stop 
geestelĳ ke muziek, om de lofzang 
gaande te houden.
Dinsdag 15.30 uur – ‘UIT’ de 
Johanneskerk, een afwisselend 
programma.
Woensdag 19.15 uur – Vesper 
met lied, gebed en Schriftlezing.
Donderdag 15.30 uur – Muzikale 
Fruitmand met geestelĳ ke lie-
deren die zĳ n aangevraagd voor 
iemand die een extra bemoedi-
ging wel kan gebeuren.
Vrĳ dag 15.30 uur – Laat ons de 
Heer lofzingen! Een meezing- en 
luisterprogramma vol mooie lie-
deren en gesproken woorden.
Zaterdag 15.30 uur – Orgelcon-
cert
Zondag 10.00 uur – kerkdienst
Beste gemeenteleden,
Als gevolg van het COVID-
19-virus en de daarmee gepaarde 
regelgeving zĳ n de kerkgebouwen 
al een aantal weken gesloten. 
Dankbaar mogen we zĳ n dat we 
door middel van de techniek toch 
‘samen’ mogen komen tĳ dens de 
erediensten op zondag.
Doordat de kerkgebouwen geslo-
ten zĳ n, kan er niet op de gebrui-
kelĳ ke wĳ ze worden gecollec-
teerd. We vragen u daarom om 
uw collecte digitaal bĳ  te dragen. 
We doen dat in het volle besef 
van onzekerheden bĳ  gemeente-
leden, ook op ³ nancieel gebied. 
Er zĳ n via deze digitale wĳ ze twee 
‘collectes’.
Collecte voor de diaconie
De eerste collecte is voor de 
diaconie. Iedere week heeft de 
diaconie een ander doel waar we 
aan bĳ  willen dragen. Via de zon-
dagsbrief en de website zullen we 
u elke week op de hoogte houden 
over het nieuwe doel en er een 
klein stukje achtergrondinfor-
matie over geven. De afgelopen 
weken ging de opbrengst van de 
digitale collecte naar de volgende 
doelen:
-15 maart: ‘Kerk in actie, nood-
hulp Zuid-Soedan’
-22 maart: ‘Gezamenlĳ k jeugd-
werk’
-29 maart: ‘Streekverband Roose-
veld huis’
-5 april: ‘Open Doors’
-10 april: ‘Woord en daad’
-12 april: ‘Diaconale vrienden-
dienst, project Zorgmaatje’
-19 april: ‘Timmeren voor Tanza-
nia’
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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
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De collecte in de week voor 26 
april staat in het teken van ‘J.P. de 
Vries-hulp voor kinderen in Tanji’. 
De collecte in de week voor 3 
mei staat in het teken van ‘Kerk 
in Actie’ en dan met name voor 
Nigeria om traumahulp te bieden 
aan slachto� ers van Boko Haram. 
Op 5 mei vieren we in Neder-
land dat we 75 jaar geleden zĳ n 
bevrĳ d. Daar zĳ n we dankbaar 
voor, want vrĳ heid is niet vanzelf-
sprekend. In Noord-Nigeria lĳ den 
de mensen zwaar onder de ter-
reur van de islamitische terreur-
groep Boko Haram en criminele 
nomadengroepen. Deze groepen 
roven, moorden en branden hele 
dorpen plat. De Nigeriaans Raad 
van Kerken leren vrĳ willigers in 
lokale kerken hoe ze slachtof-
fers het beste kunnen helpen om 
grote trauma’s te verwerken en 
om hun leven voort te zetten 
ondanks hun trauma. Laten we 
deze zondag stil staan bĳ  onze 
vrĳ heid en tegelĳ k collecteren 
voor onze naasten in Nigeria.
U kunt uw gift voor de diaconie 
overmaken op het volgende reke-
ningnummer:
NL 65 RBRB 0691 624 674 ten 
name van Diaconie der Hervorm-
de Gemeente Vollenhove, met 
vermelding: ‘Collecte 26 april’ of 
‘Collecte 3 mei’.
Collecte voor het College van 
Kerkrentmeesters (CvK)
De tweede collecte is voor het 
College van Kerkrentmees-
ters, afgekort: CvK. De collecte 
van zondag 26 april is voor de 
instandhouding van de Eredienst 
en het Interieurfonds. De col-
lecte van zondag 3 mei is voor de 
instandhouding van de Eredienst 
en het Onderhoudsfonds.
U kunt op twee manieren uw gift 
overmaken.
- Door te klikken op deze link: 
https://www.samengoeddoen.nl/
gift/d11b40414273f897b320dc
274c4c8b39 wordt u doorgeleid 
naar een betaalpagina en kunt u 
uw gift meteen via iDEAL beta-
len. De betaling wordt gestort op 
rekening Stichting Derden Gelden 
ten name van Samen GoedDoen. 
Dit is een verzamelrekening, 
vanuit deze rekening worden 
de gelden overgemaakt naar de 
rekening van onze kerkelĳ ke 
gemeente.
- Wilt u liever zelf een bedrag 
overmaken, dan kan dit uiteraard 
ook door uw collectebĳ drage 
over te maken op bankrekening-
nummer:
NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. 
College van Kerkrentmeesters 
Hervormde Gemeente Vollen-
hove, met vermelding ‘Collecte 
eredienst’.
Kortom:
Collecte voor de Diaconie mag 
naar rekeningnummer NL 65 
RBRB 0691 624 674 ten name 
van ‘Diaconie der Hervormde 
Gemeente Vollenhove’ met ver-
melding: ‘Collecte 26 april’ of 
‘Collecte 3 mei’.
Collecte voor het College van 
Kerkrentmeesters mag naar reke-
ningnummer NL75 RABO 0301 
8018 86 ten name van ‘College 
van Kerkrentmeesters Hervorm-
de Gemeente Vollenhove’, met 
vermelding ‘Collecte eredienst’, 
of via het klikken op de collecte-
zak op de website.
Wĳ  danken u voor uw gift!
Verschĳ ning Gezamenlĳ k 

zondagsblad
Tweewekelĳ ks GZ. U bent wel-
licht van het GZ gewend dat na 
Pasen het ‘zomerritme’ ingaat. 
Tot september verscheen het GZ 
dan min of meer maandelĳ ks. De 
corona-crisis is aanleiding geweest 
om daar eens kritisch naar te kĳ -
ken. Nu het ernaar uitziet dat de 
periode waarin we te dealen heb-
ben met de corona-crisis veel lan-
ger zal aanhouden, heeft de uitge-
ver van het GZ besloten dat vanaf 
nu het GZ tweewekelĳ ks te laten 
verschĳ nen. Daar gaan ze in de 
zomerperiode en daarna gewoon 
mee door. Ook in 2021 zal het 
GZ tweewekelĳ ks verschĳ nen. De 
bedoeling van de uitgever is om in 
de tussenliggende weken de abon-
nees die dat wensen een digitale 
GZ-POST te sturen. Mensen kun-
nen dus elke week ‘iets’ van het 
GZ ontvangen. Wĳ  hopen dat dit 
de mensen, vooral in deze moeilĳ -
ke tĳ den, extra mag bemoedigen. 
Vanaf 17 april kunnen mensen 
deze wekelĳ ks ontvangen. U kunt 
zich aanmelden via https://geza-
menlĳ kzondagsblad.nl/gz-post
Om verwarring te voorkomen: 
deze digitale GZ-Post is wat 
anders dan onze eigen digitale 
zondagsbrief die op woensdag-
avond via de mail wordt ver-
stuurd.

Geboren
Op 2 april is David Johannes Kers 
geboren, zoontje van André en 
Angela, Georg Schenckstraat 
14. Geweldig om dit prachtige 
geschenk van God te ontvangen! 
We wensen jullie als gezin van 
harte Gods zegen toe!
Pastoraat
Onze scriba Herman Wĳ ermars, 
J. van Dieststraat 78, is opgeno-
men in het ziekenhuis. Het is een 
heftige week voor hen, waarin ze 
ook afscheid moesten nemen van 
de moeder van Marja. We bid-
den hen Gods nabĳ heid, troost, 
kracht en gezondheid toe.
Dialoog
Arianne Lassche schreef het vol-
gende gedicht:
Mĳ n God
bent U daar?
want achter de wolken
schĳ nt toch nog altĳ d
Uw zon? 
Mĳ n kind
weet dat ik
van je hou
en eenmaal
op aarde terugkom
maar ik voer
een strĳ d
met het kwade
op de aarde
en die duurt
nog even voort
ik vecht
vanuit de hemel
voor de kwetsbaren 
en heb de roep
van mĳ n schepselen
wel gehoord
Hou nog maar
even vol

en richt
het oog omhoog
en naar je medemens
en leef toch maar
dag aan dag
uit geloof
want aan 
nood en dood
is een grens
en eens
zal het goede
overwinnen
en de nieuwe hemel
en aarde
voorgoed beginnen!
Met een hartelĳ ke groet,
Dick Wolters

Wĳ  leven mee
In het ziekenhuis in Zwolle is dhr. 
Kik, Mr. Kroezestraat 16a, opge-
nomen i.v.m. hartklachten.
Ook dhr. Wever, Mr. Kroe-
zestraat 21, ligt op de hartbewa-
king in het ziekenhuis in Zwolle.
Voor beide families veel sterkte 
en Gods nabĳ heid gewenst.
In Memoriam
Op dinsdag 14 april jl. hebben 
we in een besloten bĳ eenkomst 
afscheid genomen van Willem 
Hilleginus Koerts.
Wim Koerts werd geboren op 
8 oktober 1939 in Kampen als 
derde zoon. Opgegroeid in de 
oorlogsjaren, leerde hĳ  na ver-
loop van tĳ d Ge Eilander kennen 
waar hĳ  in juni 1962 trouwde. 
Door zĳ n werk was hĳ  veel in 
Steenwĳ kerland. De afstand van 
en naar Kampen was nog wel een 
ding, en daarom verhuisde het 
gezin naar Vollenhove waar zĳ  
altĳ d met veel plezier gewoond 
hebben. Een herseninfarct maakte 
dat het allemaal wat minder ging.
Op de kaart stond vermeld:
Zĳ n ziekte heeft hĳ  stil aanvaard 
vanaf de eerste dag.
Ondanks angst en ondanks pĳ n, 
was er telkens weer zĳ n lach.
De laatste tĳ d ging de gezondheid 
van Wim Koerts achteruit, zo 
zelfs dat hĳ  niet langer thuis kon 
blĳ ven wonen, maar opgenomen 
werd in Reggersoord. Zĳ n vrouw 
bezocht hem daar elke middag. 
Tot zo’n 5 weken geleden toen 
het allemaal niet meer mogelĳ k 
was vanwege de getro� en maat-
regelen i.v.m. het corona-virus.
Op 7 april werd de familie gebeld 
dat het niet goed ging. Geluk-
kig mochten mevr. Koerts en 
haar schoonkinderen naar Mep-
pel komen om bĳ  hun man en 
schoonvader te zĳ n. Die avond is 
hĳ  overleden.
Wim Koerts is door zĳ n relatie 
met Ge Eilander in contact geko-
men met het geloof en de kerk. 
Heel bewust hebben zĳ  samen 
belĳ denis gedaan, maar een echte 
prater is hĳ  nooit geweest als 
het om de diepere dingen van 
het (geloofs)leven ging. Daarom 
hebben we in de afscheidsbĳ een-
komst stilgestaan bĳ  woorden uit 
Psalm 139:
Heer, die mĳ  ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mĳ zelf ooit ken, 
kent Gĳ  mĳ …
Dat is niet als iets bedreigends 
bedoeld, maar juist als iets posi-
tiefs. Je hoeft je bĳ  God niet 
anders voor te doen dan je bent, 
je hoeft je vragen, pĳ n en verdriet 
niet weg te stoppen – het mag er 
gewoon allemaal zĳ n. Juist wan-
neer je dát weet en beseft, kan er 
ook dankbaarheid zĳ n, ondanks 
de soms moeilĳ ke omstandighe-
den die er zeker ook waren in het 
leven van Wim Koerts. Het ver-

lies van zĳ n zoon Harry…
Zĳ n eigen ziekte en de beperkin-
gen die dat met zich meebracht.
God wist er van. Ondanks al die 
dingen was er dankbaarheid voor 
de mooie dingen die er waren 
waar hĳ  van kon genieten. Het 
mag een bemoediging zĳ n voor 
zĳ n vrouw, schoonkinderen en 
kleinkinderen dat Wim Koerts 
nu bĳ  zĳ n hemelse Vader mag 
zĳ n. Zĳ n naam zal niet doorge-
streept worden, al is hĳ  tot stof 
vergaan. Zĳ n naam zal van tĳ d tot 
tĳ d genoemd worden – met een 
lach en een traan. Zo kan en mag 
je overleven en verder gaan, ook 
in het vertrouwen en de weten-
schap dat je niet alleen verder 
gaat. Denkend aan de woorden 
van het lied dat gemaakt is n.a.v. 
Psalm 139:
Heer, U bent altĳ d bĳ  mĳ , U legt 
Uw handen op mĳ , en U bent 
voor mĳ  en naast mĳ  en om mĳ  
heen – elke dag.

In Christus verbonden,
Heidi Kramer

Meeleven met
Dhr. H. van der Linde, Klooster-
weg 33, Sint Jansklooster, mocht 
na vĳ f maanden van verblĳ f in het 
ziekenhuis in Zwolle en verpleeg-
tehuis in Steenwĳ k weer thuis 
komen.
Mevr. G. U� els - de Olde, Kadoe-
len 22a, Sint Jansklooster, verblĳ ft 
in het Isalaziekenhuis in Zwolle.
Mevr. G. ten Napel (Oppen Swol-
le 3, Vollenhove) mocht na een 
korte opname in het ziekenhuis 
weer thuis komen.
De zieken thuis en elders bid-
den we Gods Geest van troost, 
kracht en liefde toe.
In memoriam Hoege Jordens
Op 30 maart 2020 is Hoege Jor-
dens, Vossenkamp 3, Sint Jans-
klooster, overleden in de leef-
tĳ d van 86 jaar. De laatste jaren 
was Hoege wat zĳ n gezondheid 
betreft heel kwetsbaar.
Hoege Jordens is op 18 december 
1933 geboren in Sint Jansklooster 
aan de Leeuwte. Hĳ  groeide op in 
een groot gezin van 12 kinderen. 
Hoege kon smakelĳ k vertellen 
over al het kattenkwaad dat hĳ  in 
zĳ n jonge jaren had uitgehaald. Na 
de schooltĳ d ging hĳ  de polder 
in om te werken. Na een aantal 
jaren kwam hĳ  in dienst bĳ  het 
waterlaboratorium. Hoege kreeg 
verkering met Aaltje Lok. Op 4 
juli 1958 trouwden ze. Samen kre-
gen Aaltje en Hoege een dochter 
Carolien. Hoege ging toen wer-
ken in het bejaardentehuis ‘De 
twee ankers’, momenteel Nieuw 
Clarenberg. Hĳ  deed er dienst 
als conciërge die heel handig was 
en veel klussen klaarde. Als dank 
voor de trouwe dienst van twintig 
jaar, ontving Hoege een gouden 
speldje. Hoege was een man die 
klaar stond om mensen te hel-
pen. Ook de kinderen en klein-
kinderen hebben genoten van 
de handigheid en zĳ n werklust. 
Hoege heeft samen met Aaltje 

jarenlang gezorgd voor de bezor-
ging van het kerkblad. Hoege had 
meestel veel geduld, als opa, een 
liefdevolle vader was het. Hĳ  was 
dankbaar voor alle zorg die Caro-
lien later weer voor haar ouders 
opbracht. Het overlĳ den van zĳ n 
schoonzoon Drikus, na al weer 
bĳ na zes jaar geleden greep hem 
aan. Tĳ dens de afscheidsdienst in 
de Kapel hebben we gehoord van 
een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. De goede herder die zelf 
het lam werd dat de zonde van 
het oude leven weggedragen 
heeft; Hĳ  heeft het volbracht! Hĳ  
geeft ons zicht op een werkelĳ k-
heid op het nieuwe leven:
Ik zag een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. Want de eerste 
hemel en de eerste aarde zĳ n 
voorbĳ , en de zee is er niet meer. 
Toen zag ik de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, uit de hemel 
neerdalen, bĳ  God vandaan. Ze 
was als een bruid die zich mooi 
heeft gemaakt voor haar man en 
hem opwacht. 3Ik hoorde een 
luide stem vanaf de troon, die uit-
riep: ‘Gods woonplaats is onder 
de mensen, hĳ  zal bĳ  hen wonen. 
Zĳ  zullen zĳ n volken zĳ n en God 
zelf zal als hun God bĳ  hen zĳ n. 
4Hĳ  zal alle tranen uit hun ogen 
wissen. Er zal geen dood meer 
zĳ n, geen rouw, geen jammer-
klacht, geen pĳ n, want wat er 
eerst was is voorbĳ .’
Hĳ  die op de troon zat zei: ‘Alles 
maak ik nieuw!’ –
We wensen Aaltje en Carolien, 
familie en vrienden van Hoege de 
nabĳ heid en troost toe van Hem 
die de macht heeft om alle dingen 
nieuw te maken.
Ten slotte,
Stralend is Hĳ  verrezen:
lachend als morgenrood.
Al zou ik niet genezen,
voorvoelde ik de dood,
woedden de stormen hevig,
bekroop de angst mĳ  sterk –
zĳ n jawoord is voor eeuwig,
mĳ n doop zĳ n watermerk.
Nu is de Zon verrezen,
de lange nacht voorbĳ ,
geen duivel meer te vrezen:
een engel staat mĳ  bĳ .
En wordt het toch weer donker,
diep donker zwart misschien –
dan nog wacht mĳ  een wonder:
ik zal het licht weer zien!
Sta op! Hĳ  is verrezen,
mĳ n dood op slag gedood.
Eens zal geen nacht meer wezen,
de morgen vrolĳ k rood:
geen kruis meer te bespeuren,
geen huis waar ziekte woont;
in geuren en in kleuren
een voorjaar nooit vertoond.
Prĳ s God, Hĳ  is verrezen:
de Heiland die mĳ  heelt.
Zĳ n adem zal mĳ  strelen
met licht dat liefde deelt.
Hĳ  zal de aarde dragen
op handen hemelhoog –
met Hem die wĳ  nooit zagen
staan wĳ  dan oog in oog!
tekst: André F. Troost | melodie: 
gezang 543 NLB
Onvangt allen een vriendelĳ ke 
groet vanuit de pastorie in de 
Leeuwte, waar de prunus mooier 
dan ooit bloeit onder een helder 
blauwe hemel.
De Heer is waarlĳ k opgestaan!
Ds. H.J.H. Pap
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hkramer@hervormdvollenhove.nl
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Houd vol, houd vol
Hĳ  laat niet los
God is voor ons, God is naast ons
God is altĳ d om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hĳ  laat ons nooit alleen
(Opw. 798)

“Kerkdiensten”
Op het moment dat dit geschre-
ven wordt is nog niet bekend of de 
maatregelen in verband met coro-
na 21 april gewĳ zigd zĳ n. Maar we 
gaan we er niet vanuit dat gewone 
kerkdiensten de komende weken 
weer mogelĳ k zĳ n. 
Dus voorlopig zullen we het nog 
met TV diensten doen:
26-4 09.30 uur
03-5 09.30 uur
10-5 09.30 uur
http://www.pknwanneperveen-
beltschutsloot.nl/kerk-tv/ 
De dienst kan ook beluisterd wor-
den via de website op de “oude” 
manier: online kerkdienstluisteren 
(Wanneperveen).
Aan u als gemeente wordt 
gevraagd om onderwerpen of 
personen aan te dragen voor 
voorbede. Dit kunt u rechtstreeks 
mailen naar ds. Menkveld (jmenk-
veld@solcon.nl) of doorgeven aan 
uw wĳ kouderling. Contactgege-
vens vindt u op de website van 
de kerk. Laten we blĳ ven omzien 
naar elkaar en de helpende hand 
toesteken waar nodig. Vergeet u 
ook de collectes niet? De bankre-
keningnummers van kerk en diaco-
nie vindt u op de website of op de 
Leef Mee en Nieuwsbrief.
De kerkenraad.
Een kaartje i.p.v. bloemen
Naar de volgende personen ging 
de afgelopen tĳ d een kaartje ter 
bemoediging en als groet van de 
gemeente:
dhr. J. Stam, Belterweg
dhr. T.B. Hammer
mw. Y. Nolet
dhr. H. Westerman
mw. A. de Geus 
mw. A. v.d. Belt-Dĳ kstra
mw. J. Schaap-Klaver 
dhr. J. v.d. Belt, Belterweg
mw. L. v.d. Berg
mw. E. Knobbe-de Goede 
mw. A. Doorenspleet
mw. H. Bruintjes-Klaver
mw. J. Klaver, Noorderweg
mw. G. Lok
mw. J. Klaver, Belterweg
dhr. F. Rodermond
mw. M. de Jonge-de Jonge 
mw. Kokhuis
mw. A.Lassche
mw. J. v.d. Belt-Kooi
dhr. N. Piquer
fam. H. Slot, Barsbeek
dhr. C. Heidema, Perelaar

fam. G. Winters
fam. M. Winters
fam. K. ter Horst
dhr. A. Hoorn
fam. T .Stoter, 
fam .H .v/d Veen
fam. A. Hansman
fam. Jager i.v.m. de geboorte van 
hun dochter.
mw. R. Doze- Poppema
mw. Rodermond-Doornbos
dhr. J. Beute, Perelaar.
fam. Dam-de Groot, 
mw. J. Zwiers- Lok, Zonnewiede
fam. A. Huisman-Bĳ l
mw. Kleene
fam. Wildeboer, van Raalteweg
Van de diaconie
In april is €1.000 overgemaakt 
naar het Diaconaal Platform 
Steenwĳ kerland en €2.000 naar 
Kerk in Aktie, Noodhulp corona.
Bereikbaarheid
We leven in het een tĳ d waarin 
we veel keus hebben in de manier 
waarop we met elkaar commu-
niceren. Dat is een zegen nu we 
elkaar maar weinig kunnen ont-
moeten maar het geeft ook wel 
eens onduidelĳ kheid. Daarom wil 
ik graag aangeven hoe u mĳ  het 
best kunt bereiken. Ik lees mĳ n 
mail heel regelmatig, van maan-
dag tot en met vrĳ dag meerdere 
keren per dag. Maar ik lees geen 
mail op mĳ n telefoon de hele dag 
door. Als u mĳ  dezelfde dag wilt 
bereiken werkt bellen het beste. 
Omdat ik nu veel thuis geeft mĳ n 
huistelefoon de beste verbinding 
0522-701108. Als ik niet thuis 
ben, ben ik mobiel bereikbaar op 
06-40428018. Maar u begrĳ pt dat 
ik niet in elke situatie de telefoon 
opneem. Zeker in het weekend 
kunt het beste bellen op mĳ n huis-
telefoon. Op zondag beantwoord 
ik normaal gesproken geen mail.
Vakantie Bĳ bel Club
Normaal gesproken zouden we 
vanaf nu regelmatig berichtjes gaan 
plaatsen voor de VBC. Afgelopen 
jaar hebben we nog wat gepuzzeld 
met de datum. Op dit moment 
kunnen we echter niet beloven 
wanneer de VBC door zou kun-
nen gaan. Daarom schuiven we die 
beslissing nog even voor ons uit. 
Als de berichten weer consequent 
in de goede richting gaan wĳ zen 
zullen we zsm laten weten of en 
wanneer we VBC gaan houden.
Kaarsen voor de lĳ denstĳ d
Ons gemeentelid, Arnold Klein 
van de Vaste Belterweg, kwam 
met het idee om voor de lĳ dens-
tĳ d een kaarsenstandaard in de 
kerk te plaatsen waarbĳ  de kaar-
sen in de omgekeerde volgorde als 
bĳ  Advent zouden worden aange-
stoken. Zes paarse kaarsen waar-
van er gedurende de lĳ densweken 
telkens 1 minder zou branden. Hĳ  
zelf maakte de standaard en zorg-
de voor de kaarsen. Hoewel door 
de Corona de aandacht hiervoor 
wat minder was hebben we het 
idee en de uitvoering ervan toch 
zeer gewaardeerd, waarvoor onze 
hartelĳ ke dank.
Vanuit de gemeente
Dankbaar mogen we zien dat Jan-
nes Wink verder herstelt. Hĳ  ligt 
niet meer op de IC. Maar hĳ  is een 
zware weg gegaan en het herstel 
zal zeker tĳ d nodig hebben. We 
vertrouwen erop dat onze goede 
God hem verder zal ondersteunen 
en bemoedigen. 
Vanuit de Pastorie
Het Paasfeest is voorbĳ . Tot nu 
toe was elke dienst min of meer 
bĳ zonder. De berichten en de 
veranderingen en de bĳ zondere 

vier- en gedenkdagen in de kerk. 
Maar corona duurt nog voort. 
De berichten beloven ons geen 
spoedige a« oop en herstel van het 
gewone leven waar we allemaal 
naar uitzien. Het lĳ kt er meer 
op dat we voorlopig er aan moe-
ten wennen dat het niet gewoon 
wordt. Zoals ik al eerder schreef 
is mĳ n werk onherkenbaar veran-
derd. En ook al zĳ n er hulpmidde-
len, die kunnen persoonlĳ k contact 
niet vervangen en dat is juist wat 
nu maar heel weinig kan. In die zin 
lĳ kt het wellicht wel wat op de tĳ d 
voor volgelingen van Jezus na de 
opstanding en hemelvaart. Grote 
verwachting maar veel geduld was 
nodig. En dan, intussen, de moed 
niet verliezen. Volhouden te doen 
wat goed is. Volhouden met uitzien 
naar wat zeker zal komen. Vol-
houden met Bĳ bellezen en bidden, 
Volhouden en de ogen op God 
gericht houden.
Hartelĳ ke groeten,
Ds. Menkveld.

Het went nog steeds niet.
Nu ook met de 4 mei herdenking 
en het feest van de bevrĳ ding op 
5 mei is het vreemd om het thuis 
mee te beleven. We krĳ gen veel 
positieve reacties op de Face-
bookberichten die gepost worden. 
Daar blĳ ven we dus mee door-
gaan.
Giften. Voor de kerk zĳ n twee 
giften van €10,- en één van €15,- 
binnengekomen. Hartelĳ k dank 
voor uw gaven. Mocht u de weke-
lĳ kse collecte missen.. u kunt ook 
u gift overmaken voor de kerk op 
nummer NL34INGB0000935070 
ten name van rentmeesters prot. 
gem. Willemsoord, Peperga, 
Blesdĳ ke of voor de diaconie op 
nummer NL89Rabo0361299397 
ten name van diaconie protes-
tantse gemeente Willemsoord-
PepergaBlesdĳ ke.
Verjaardagen en huwelĳ ksju-
bilea. Op 27 april viert gelĳ k met 
Koning Willem Alexander, Corrie 
Klarenberg-Kaastra, Kloosterhuis-
straat 18, haar 84ste verjaardaag. 
Haar broer, Jan Kaastra, Kon. Wil-
helminalaan 3A, viert een week 
later op 4 mei zĳ n 82ste verjaar-
dag. 
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 kerk in Vietnam groeit 
en de regering doet haar best om 
de groei van het christendom te 
remmen. Ze controleert kerken 
streng en legt zware stra� en op 
aan christenen die kritiek hebben 
op het regime. Bid voor de chris-
telĳ ke gemeenschap.
Kopĳ  GZ. Vanaf nu gaat het 

zondagsblad tweewekelĳ ks ver-
schĳ nen. De uitgever schrĳ ft hier-
over: “U bent wellicht van het GZ 
gewend dat na Pasen het ‘zomer-
ritme’ ingaat. Tot september ver-
schĳ nt het GZ dan min of meer 
maandelĳ ks. De corona-crisis is 
voor ons aanleiding geweest om 
daar eens kritisch naar te kĳ ken.
Nu het ernaar uitziet dat de peri-
ode waarin we te dealen hebben 
met de corona-crisis veel langer 
zal aanhouden, hebben we beslo-
ten het GZ vanaf nu tweeweke-
lĳ ks te laten verschĳ nen. Daar 
gaan we in de zomerperiode en 
daarna gewoon mee door. Ook 
in 2021 zal het GZ tweewekelĳ ks 
verschĳ nen. Onze bedoeling is 
om in de tussenliggende weken 
de abonnees die dat wensen een 
digitale GZ-POST te sturen. 
Mensen kunnen dus elke week 
‘iets’ van het GZ ontvangen. Wĳ  
hopen dat dit de mensen, vooral 
in deze moeilĳ ke tĳ den, extra 
mag bemoedigen.”
De kopĳ  voor het volgende zon-
dagsblad kunt u inleveren tot 
uiterlĳ k zondag 3 mei 12.00 uur 
bĳ  de scriba of via kerk.willems-
oord@hetnet.nl. 

Ds. Nielspeter Jans, predikant 
Vrĳ heidskerk Alkmaar, schreef 
onderstaand gebed voor 5 mei:
U, God, danken wĳ  voor Wie Gĳ  
voor ons zĳ t, 
God van bevrĳ ding, Naam ons gege-
ven. 
U danken wĳ  voor uw aanzet tot 
licht,
voor de weidsheid van de aarde 
en de ruimte die Gĳ  gaf aan veel-
kleurig leven.
U danken wĳ  voor uw minutieuze 
trouw
en lichtjaren liefde, ons, mensen, 
toegedicht.
U danken wĳ  voor Jezus, hemelli-
chaam vol zon, 
ondergegaan in ons bĳ tend bestaan,
opgekomen uit de dood, voorgoed 
ontketend licht.
U danken wĳ  voor daden van bevrĳ -
ding
en woorden die goeddoen,
voor elke handreiking die eenzaam-
heid doorbreekt, 
en het kleine, grote verzet tegen 
onrecht.
U bidden wĳ , voor allen die vandaag 
niet in vrĳ heid leven, 
mensen in dictaturen, voor gewe-
tensgevangenen en vervolgden 
vanwege hun ras, sekse, geaardheid, 
overtuiging of geloof.
U bidden wĳ  voor hen die zich onvrĳ  
voelen, 
omdat ze niet kunnen zĳ n wie ze 
zouden willen zĳ n 
of omdat allerlei stemmen in hun 
hoofd huizen.
U, God, danken wĳ  voor Wie Gĳ  
voor ons zĳ t,
God van bevrĳ ding, Naam ons gege-
ven.

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

Van de predikant
Omdat het nog wel even zal duren 
voor we elkaar weer in onze kerk 
kunnen ontmoeten, probeer ik 

iedere zondag een meditatie op 
onze Facebook-pagina te houden, 
die als blog te lezen zal zĳ n op de 
website van onze gemeente.
Afgelopen zondag heb ik iets 
gezegd over de verschĳ ning van 
de Opgestane aan zĳ n leerlingen 
op de eerste dag van de week, 
in de avond. Goed om daarbĳ  te 
bedenken dat de avond niet alleen 
het einde van een etmaal inluidt, 
maar vooral opmaat is voor een 
nieuwe dag! Het nieuwe licht 
wordt in de duisternis geschapen. 
Naar mĳ n besef vertelt Johan-
nes (20: 19-23) zĳ n verhaal zo dat 
je er de wekelĳ kse samenkomst 
van de gemeente in kunt herken-
nen. En ik denk daarbĳ  ook: op 
hoeveel plaatsen in de wereld 
komen gelovigen niet bĳ  elkaar 
met de deuren gesloten, uit 
vrees voor vĳ andige autoriteiten? 
Maar Christus laat zich niet door 
dichte deuren tegenhouden. En 
vanuit het nieuwe leven bĳ  God, 
waarin Hĳ  is opgestaan, groet Hĳ  
ook ons met vrede en zéndt Hĳ  
ons ook met vrede, op de eerste 
dag van de week. Met het oog 
daarop rust Hĳ  zĳ n leerlingen toe 
met heilige Geest door die hen, 
zo staat er letterlĳ k, ‘in te blazen’. 
In-spiratie! Pasen en Pinksteren 
vallen hier samen! In het verhaal 
van Johannes wordt die missie 
ingevuld met het doorgeven van 
Gods vergevende liefde, die ook 
blootlegt wat het licht van die 
liefde niet verdraagt. Daarbĳ  is 
wĳ sheid en onderscheidingsver-
mogen door de Geest onmisbaar. 
Zo maakt de Opgestane leerlin-
gen tot apostelen, volgelingen 
tot mensen met een missie. Dat 
wil ook met ons telkens weer 
gebeuren, als we op de eerste 
dag worden samengebracht, met 
vrede begroet en met die vrede 
gezegend de wereld weer worden 
ingezonden. 
Wat zien we uit naar het moment 
dat we dat dat in diensten weer 
kunnen vormgeven, ervaren en 
delen! 
Intussen blĳ ven we voor elkaar 
bidden, aan elkaar denken en met 
elkaar meeleven, ook buiten de 
deuren van ons privé-leven en 
de gemeente. Komende zondag 
overweeg ik iets te vertellen over 
de als ‘ongelovig’ te boek staande 
Thomas. 

Zoals de vorige keer ook al 
gezegd: het pastoraat vindt nu 
vooral plaats per telefoon. Mocht 
u contact zoeken met een van 
onze kerkenraadsleden of met mĳ , 
dan weet u ons te vinden. 
Tot slot een gebed van Toon Her-
mans:
Ik sla mĳ n ogen op naar Hem
vanwaar wĳ  komen en waarheen wĳ  
gaan
maar kan niet kĳ ken in zĳ n ogen
zonder mĳ n ogen neer te slaan
Gelukkig staat tussen die grote God
en zĳ n ontzaglĳ k licht
zĳ n Zoon die met een menselĳ k 
gezicht
mĳ  aankĳ kt, ook al zĳ n mĳ n ogen 
dicht.
Een hartelĳ ke groet aan u, 
aan jou,
ds. Gerrit van den Dool

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

Ds.W.J. Menkveld, Veneweg 33 
7946 LC Wanneperveen, 0522-
701108 
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl 
Scriba: mevr. R. Lok-Lok, 
Noorderweg 57, 8066 PW 
Belt-Schutsloot, 038-3867486 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
Protestantse kerk Wanneperveen, 
06-51038124
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63 
t.n.v. het college van kerkrentmees-
ters van de Protestantse Gemeente 
Wanneperveen/ Belt-Schutsloot 
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot

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 
194 8338 LD Willemsoord, 0521-
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

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke
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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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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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)

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve teksten
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Verrassend creatief 
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LAAT ZIEN WAT 
UW KERK DOET! 
DEEL DE 
VEELKLEURIGE
INFOGIDS UIT.

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

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

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
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