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Vrijheid verplicht
10 mei - tachtig jaar geleden
bezette nazi-Duitsland ons
land. 5 mei 1945 bevrijding.
Maar in Texel ging de strijd
nog dagen door. En in Azië
nog maanden.

DOOR DS. KO HEKMAN,
ASSEN

Door de strategische ligging was
Texel onderdeel van Hitlers
Atlantikwall. Georgische soldaten in Duitse dienst, in februari
1945 op Texel gelegerd, kwamen
op 6 april in opstand. Vĳf weken
lang was het oorlog op Texel.
Pas op 20 mei 1945 werd het
eiland door Canadese troepen
bevrĳd.
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Helden
DOOR DS. TAMMO J. OLDENHUIS,
COEVORDEN

Indonesië vrĳ
In Azië was het nationale
bewustzĳn en het verlangen naar
zelfstandigheid ontwaakt. Nadat
Nederlands-Indië op 15 augustus
1945 door de capitulatie van het
Japanse keizerrĳk was bevrĳd,
riepen Indonesische nationalisten
op 17 augustus de onafhankelĳke Republiek Indonesië uit. Een
gewelddadige vrĳheidsstrĳd ontvlamde. Op 27 december 1949
vond in Amsterdam de souvereiniteitsoverdracht plaats. Indonesië was eindelĳk vrĳ.

De geschiedenis leert dat nationaal-socialisme, communisme en fascisme ons beroven van menselijke waardigheid en geen ruimte bieden voor verscheidenheid in ras en afkomst.

Helden zĳn mensen die hun
leven in de waagstel stellen voor
de goede zaak. Zĳ zoeken niet
allereerst hun eigen belang maar
dat van anderen. Op 4 mei herdachten we de slachtoffers van de
tweede wereldoorlog, onder wie de
helden die hun leven gaven voor
de vrĳheid. Op andere wĳze dan
anders, maar het zal niet minder
intensief zĳn geweest.
Tĳdens de coronacrisis zĳn nieuwe
helden opgestaan, van mensen in
de zorg tot en met de schoonmakers. Deze helden voelen de plicht
om zich in te blĳven zetten voor de
naasten, ondanks de gevaren om
zelf besmet te worden. Niet voor
eventjes risico lopen, maar weken
en misschien wel maanden worden, wie zal het zeggen? In de zorg
kun je immers geen afstand van
anderhalve meter in acht nemen.
Ik vind het mooi dat bĳ deze helden ook de schoonmakers worden genoemd. Zĳ zorgen ervoor
dat in de ruimten waar het virus
rondwaart, alles netjes en schoon
wordt. Ze wagen zich in een ‘mĳ nenveld’. Vandaar ook dat we over
helden spreken.
Prachtig dat er zo’n tomeloze
inzet is en hopelĳk kan men het
volhouden. Ik heb trouwens nog
wel een paar kleine opmerkingen
over voornamelĳk die laatsten in
de lĳst, de schoonmakers. Deze
mensen, meestal vrouwen, gaan
veelal met een zeer mager loontje
naar huis. Vaak hebben zĳ het niet
al te breed en moeten zĳ voor de
huishoudkas een extraatje bĳverdienen. Scheep deze mensen niet
af met een vetleren heldenmedaille
maar waardeer deze categorie
helden met een paar meer centen
in de knip. Woorden en lofprĳzingen zĳn mooi, maar als ze zonder
invulling blĳven, klinken ze als
klokken met houten klepels.

Vrĳheid
In de troonrede van 2016 vroeg

het staatshoofd aandacht voor
de waarden van onze democratie. ‘Van niemand wordt
gevraagd de eigen herkomst
of cultuur te verloochenen,
maar aan grondwettelĳk vastgelegde normen kan niet worden
getornd…’ Staat én burger zĳn
op grondwetprincipes aanspreekbaar. De grondwet verplicht ons
tot verzet tegen vooroordelen en discriminatie. En tot een
beleid dat gericht is op gelĳke
kansen voor alle burgers zonder
onderscheid. Dat is vrĳheid.

BOOST Passie
Pinkster-dienst

Half uur orgelmuziek in Deventer

Geef online Pinkster- Wanneer verschijnt
dienst door aan GZ
het GZ?

De Passie Pinksterkrant komt
eraan! Deze uitgave zou uitgedeeld worden aan de duizenden
bezoekers die op 2e Pinksterdag
het BOOST gospelfestival in
Den Ham bezoeken. Het festival gaat niet door, maar BOOST
organiseert wél een online
dienst. Hierin zal ook bĳzondere
aandacht zĳn voor de Pinksterkrant.

Stichting Lebuinusconcerten verzorgt de komende vrĳdagen miniorgelconcerten. De reguliere concertserie kan in verband met het
coronavirus nu niet doorgaan. De
stichting wil met de actie tevens
organisten in onze regio steunen
die door de huidige crisis zonder
inkomsten zitten. Mogelĳk volgen
er nog meer concerten. Te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl

Veel plaatselĳke gemeenten zĳn
druk bezig met de voorbereidingen van een speciale online Pinksterdienst of -viering. We willen
de gegevens van deze diensten
graag opnemen in de speciale Passie Pinksterkrant die vlak voor
Pinksteren verschĳnt. Bĳ voldoende ruimte nemen we ook graag
informatie op over voorganger en
eventuele medewerkenden.

Het Gezamenlĳk Zondagsblad
verschĳnt 1 keer per 2 weken.
De volgende nummers van het
GZ kunt u verwachten op:

Vrĳdag 8 mei Wim Diepenhorst, vrĳdag 15 mei
Jan Kleinbussink, 19.00 uur, Deventer, Lebuinuskerk

Stuur info over aanvangstĳd van de live-uitzending en
webadres om terug te kĳken naar: henriette@topic-cc.nl

GZ-Post per mail ontvangen? Aanmelden kan via
www.gezamenlĳkzondagsblad.nl/gz-post

Lees meer over de BOOST Passie Pinksterdienst op
pagina 6
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Commentaar

kwamen om en 648 Marinemilitairen.

Grondwet
De geschiedenis leert dat ideologieën als nationaal-socialisme,
communisme en fascisme ons
beroven van menselĳke waarAzië
digheid en geen ruimte bieden
Ook in Azië ging de strĳd geruivoor verscheidenheid in ras en
me tĳd door. Er kwam nog geen
afkomst. Het individu wordt
einde aan het lĳden van allerlei
geofferd aan de staat. Wĳ mogen
bevolkingsgroepen in het Verre
Oosten, ook niet in Nederlands- leven in een democratische
rechtsstaat. Met vrĳheid voor
Indië, waar de Japanse bezetting
allen. Niemand uitgezonderd. De
al een ware slachting had aanNederlandse grondwet opent
gericht. Hongersnood maakte
miljoenen slachtoffers. Ontelbare ook nadrukkelĳk met ‘Allen’. Zo
is de grondwet niet altĳd begondwangarbeiders kwamen om bĳ
het werk aan de beruchte spoor- nen. Vóór de grondwetsherziening van 1983 opende die met de
wegen, de Birma-spoorweg en
landen waaruit het grondgebied
de Pakan Baroe-spoorweg op
van het Koninkrĳk der NederSumatra. Het overgrote deel
landen bestond.
van de Europese
De grondwet van
bevolking van
‘ALLEN DIE ZICH IN NEDERLAND
1815 kende wel
Nederlands-Indië
BEVINDEN, WORDEN IN GELIJKE
het kernwoordje
was opgesloten
GEVALLEN GELIJK BEHANDELD.
in interneringsDISCRIMINATIE WEGENS GODSDIENST, ‘allen’, in artikel
4, namelĳk dat
kampen, ongeLEVENSOVERTUIGING, POLITIEKE
allen in het Rĳk
veer 100.000
GEZINDHEID, RAS, GESLACHT OF
gelĳke aanspraak
Nederlanders en
OP WELKE GROND OOK, IS NIET
op bescherming
Indische NederTOEGESTAAN.’ (ARTIKEL 1 VAN DE
hebben. Na de
landers, meer dan
GRONDWET)
Duitse bezetting
13.000 kwamen
van 1940-1945 en de rassenideer om. Militairen van het KNIL
en de Koninklĳke Marine werden ologie van de nazi’s moest dit
naar voren worden gehaald om
opgesloten in krĳgsgevangendaarmee uitdrukking te geven
kampen. 7552 KNIL-militairen

ZONDAG 10 MEI 2020

aan wat op de eerste plaats van
belang is. Zodoende werd de
Nederlandse grondwet de enige
ter wereld die begint met
‘Allen’. Artikel 1 luidt: ‘Allen
die zich in Nederland bevinden,
worden in gelĳke gevallen gelĳk
behandeld. Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht
of op welke grond ook, is niet
toegestaan.’

24 mei
7 juni
In de week dat er geen Gezamenlĳk Zondagsblad komt, kunt u
GZ-Post ontvangen. Gratis!
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overdenking

zondag 10 mei 2020

Grote kerk Steenwijk
gewoon open

Elke dag een beetje moederdag
Zoals een moeder haar
zoon troost, zo zal Ik jullie
troosten; in Jeruzalem zul je
troost vinden (Jesaja 66:11-13).

DOOR ESTHER DE VEGT,
KERKELIJK WERKER ,
VRIES

Juist in deze tĳd moet de kerk
aanwezig zĳn in de samenleving,
vinden gemeenteleden van de
Grote kerk in Steenwĳk. Een
luisterend oor bieden en zo laten
zien dat geloven vooral ook een
werkwoord is, daar houden een
aantal vrĳwilligers zich mee bezig.
Bezoekers kunnen een kopje koffie drinken, een praatje maken
met de aanwezige vrĳwilligers of
gewoon even zitten. De kerk is
groot, dus het is geen punt je aan
de anderhalve meter afstand te
houden. In de kerk is een gedenkhoekje ingericht, met ruimte voor
kaarsjes en daarachter een verlicht kruis.
De kerk is open op maandag, woensdag en vrĳdag van
10.00 - 12.00 uur

Moeders bestaan in
allerlei soorten en maten: strenge
moeders, gezellige moeders,
moeders van moeders, moeders
voor moeders, moeders van
dochters en moeders van zonen,
jonge moeders en oude moeders, wanhopige en vreugdevolle
moeders, moeders met spĳt,
wensmoeders en draagmoeders,
adoptiemoeders en biologische
moeders en u kunt het rĳtje vast
nog aanvullen.

Denk ook aan Hanna, die lang
moest wachten op de komst van
Samuel en hem later maar één
keer per jaar kon zien als ze hem
in de tempel bezocht. Moeders
in de Bĳbel hebben vaak een bĳzondere rol. Een ding hebben volgens mĳ alle moeders gemeen: de
onvoorwaardelĳke liefde voor hun
kind.
God
De rol van de moeder in de
Nederlandse samenleving en de
kĳk daarop is in de loop van de
jaren flink veranderd. Het beeld
van ‘de moeder de vrouw’ wordt
vaak als ouderwets bestempeld.
Ook traditionele rolpatronen in
een gezin zĳn flink veranderd;
tegenwoordig bestaat een gezin al
lang niet meer altĳd uit een vader
en een moeder en kinderen.

Vader én moeder
In die lĳn past het dat we ons
vaker zĳn gaan afvragen of we
God naast ‘vader’ ook als moeder
kunnen zien en aanspreken. We
vinden daar wel aanwĳzingen voor
in de Bĳbel, bĳvoorbeeld in Jesaja:
Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden, haar rĳke, volle
borsten zullen je zogen en verkwikken. [...] Je zult op de heup
gedragen worden en worden
gewiegd op haar schoot. Zoals
een moeder haar zoon troost, zo
zal Ik jullie troosten; in Jeruzalem
zul je troost vinden (Jesaja 66:1113).
Als je een problematische band
hebt met je moeder, kan het een
verademing zĳn om God als moeder aan te spreken. Zĳn moeder-

lĳke liefde kan helend werken. Er
zĳn veel christenen die makkelĳker tot Maria bidden dan direct
tot ‘God de Vader’.
Mannelĳk én vrouwelĳk
Dat God zowel mannelĳke als
vrouwelĳke eigenschappen heeft,
wordt al duidelĳk als we Genesis
lezen. God maakt de mensen naar
zĳn evenbeeld ‘mannelĳk en vrouwelĳk.’
Wat je hier ook van vindt, ik denk
dat het uiteindelĳk niet uitmaakt
hoe je God aanspreekt, als vader
of moeder of nog iets anders. Ik
geloof dat God al lang blĳ is dát je
hem aanspreekt. Bovenal voelt hĳ
voor ons de onvoorwaardelĳke
liefde die een moeder voor haar
kind voelt, maar dan nog oneindig
veel meer. En zo is het eigenlĳk
elke dag een beetje moederdag.

Eva
Ook in de Bĳbel komen we al
deze soorten moeders tegen.
Bĳvoorbeeld Eva als oermoeder:
wat is ze blĳ met de geboorte
van Kaïn en Abel. En wat zal haar
hart verscheurd zĳn geweest
van verdriet toen ze begreep dat

We zijn ons vaker
gaan afvragen of we
God naast ‘vader’
ook als moeder kunnen zien en aanspreken.

IK GELOOF DAT GOD AL LANG

Jongeren niet in
hun ‘eendje’
De jongerencentra van Youth for
Christ in regio’s van het Gezamenlĳk Zondagsblad - Deventer,
Emmeloord, Kampen en Zwolle
- zĳn gesloten. Veel kwetsbare
jongeren zitten thuis en hebben te
maken met een onveilige situatie.
YfC-Jongerenwerkers brengen hen
thuis een tas met een persoonlĳke
kaart, een badeend, een magazine,
een christelĳke strip en een wcrol. Wie deze jongeren een warm
hart toedraagt, kan één of meerdere pakketten sponsoren.

BLIJ IS DÁT JE HEM AANSPREEKT.

BOVENAL VOELT HIJ VOOR ONS DE
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE DIE
EEN MOEDER VOOR HAAR KIND
VOELT, MAAR DAN NOG ONEINDIG
VEEL MEER

haar ene zoon de andere had vermoord.
Ik denk wel eens: ‘als moeder
word je tegelĳk sterker en kwetsbaarder.’ Sterker, omdat je alles
over hebt voor je kind en er als
een leeuwin voor wilt vechten.
Maar ook kwetsbaarder, omdat
je kind een onderdeel is van jezelf
en als er iets pĳnlĳks met je kind
gebeurt, word je zelf ook tot in
het diepst gekwetst.
Hanna
Zo zĳn er meer verhalen in de
Bĳbel over moeders en hun bĳzondere band met hun kind(eren).

polderpraat

Een Thuisblĳ f Survivalpakket kost € 15 euro en is
te bestellen via www.yfc.nl

Urk loopt warm
voor zending
Ook in coronatĳden kun je collecteren, als je maar gepaste
afstand houdt… Nel van Slooten
gaat in haar woonplaats Urk al
jarenlang dagelĳks langs de deuren met haar ouderwets blikken
zendingsbusje. Ze is lid van de
Gereformeerde Kerk en vindt het
belangrĳk om mee werken aan
verspreiding van het evangelie.
Bron: Magazine Protestantse Kerk.

ISRAËL-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Bidden op
Bonaire
DOOR DS.
GERHARD HEERINGA ,
SWIFTERBANT

Een crisis kan mensen uiteendrĳven maar ook bĳeenbrengen. Het gebedsuur met
de voorgangers van de verschillende kerken en gemeenten op
Bonaire is een feestje van verbinding. De samenroeper van dit
‘corona gebedsuur’, is de forse
Ramiro Richards, voorganger
van de First Assemblies of God,
een Pinkstergemeente. Hoewel het eiland voor een groot
deel Rooms-Katholiek is, zĳn
het vaak de kleine gemeentes
van evangelische snit en allerlei
pinksterkerkjes - soms met exotische namen - die het verschil

kan worden bereikt met het
maken. Ik proef daar de passie,
Goede Nieuws.
de creativiteit en het missioHet eerste ‘coronagebed’ waaraan
naire elan, die ik bĳ de - laat ik
ik meedoe, wordt op een zaterzeggen gevestigde, traditionele
dagochtend live uitgezonden via
kerken - regelmatig ontbeer. Zo
de lokale nostv. Elk van de voorzĳn er verschillende kleinschagangers, bĳna allemaal strak in het
lige projecten, bĳvoorbeeld een
pak met stropdas,
kinderdagverblĳf,
(drie keer raden
een pre-school
SOMMIGEN LOPEN, AL IJSBEREND
wie niet), houdt
tot 7 jaar of een
DOOR DE ZAAL, TE BIDDEN, ANDEREN
een korte inleiding
opvang van tieKNIELEN OP DE GROND EN EEN VAN
en bidt voor een
nermeiden. (Bĳna
DE BROEDERS DIE PRACHTIG GITAAR
bepaald aspect van
de helft van de
SPEELT, BEGELEIDT ONS
deze crisis. Dynazwangerschappen
mischer is het daarop volgende
hier eindigt met een abortus!).
gebedsuur op de vroege zaterdagEen kleine gemeente zoals de
ochtend, eveneens bĳ TWR. Er is
Zevende-dags-adventisten, runt
een twaalftal voorgangers, onder
Radio Adventista op 91.1fm.
wie een pastoor die vol overgave
meedoet. Er wordt in het PapiaWe komen bĳ elkaar in het
ments, Engels, Nederlands en in
mooie gebouw van Trans World
tongentaal (klanktaal) gebeden.
Radio. Door de strategische ligDe acclamaties, de halleluja’s en
ging van Bonaire staan hier een
de amens, zĳn niet van de lucht.
aantal zendmasten met een
totaalvermogen van 450.000 watt De kalk wordt nog net niet uit de
muur gebeden. Sommigen lopen, al
waarmee het Caribische gebied
ĳsberend door de zaal, te bidden,
en een deel van Zuid-Amerika

anderen knielen op de grond en
een van de broeders die prachtig
gitaar speelt, begeleidt ons, improviserend, tĳdens het hele gebedsuur. Ik kan je zeggen dat het op
onze gemiddelde classisvergaderingen doorgaans een stuk tammer
aan toe gaat. Maar waar het om
draait is natuurlĳk wat Jakobus ons
voorhoudt: ‘Het gebed van een
rechtvaardige is krachtig en mist
zĳn uitwerking niet ‘(Jak.5:16).
Na zo’n uurtje bidden heb je
echter wel trek. We laten ons
het door Ramiro meegebrachte
en keurig verpakte ontbĳtje goed
smaken. Er zit zelfs een hardgekookt eitje bĳ. Kortom, smaakt
naar meer!
NB. Het aantal coronabesmettingen
op Bonaire is nu (eind april), twee
geïsoleerde gevallen.
Gerhard Heeringa praat ons de komende maanden bĳ
vanaf zĳn tĳdelĳke standplaats Bonaire.
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berichten uit de gemeente
Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overĳssel en
Flevoland, worden wekelĳks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelĳk leven in
de eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zĳn geen kosten verbonden.
Alleen digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte
is. Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

Drenthe
BOVENSMILDE
Alle onderstaande diensten zĳn
online te bekĳken via: www.youtube.com en dan zoeken naar:
protestantse gemeente bovensmilde
Kerkdienst 10 mei: vanaf
9.30 uur ds. A. Altena.
Kerkdienst 17 mei: vanaf
9.30 uur ds. S.D. Kits.
Kerkdienst 21 mei: vanaf
9.30 uur dhr. B. Smedes.
Even bĳpraten. U heeft dat
gevoel vast ook wel eens… wat
vliegt de tĳd. Hoe anders beleef
ik dat tegenwoordig! Het is helemaal nog niet zo lang geleden
dat wĳ de opdracht kregen om
elkaar geen hand meer te geven.
Dat was op Biddag, 11 maart. Het
lĳkt een eeuwigheid geleden. En
toch is dat maar iets meer dan
1 maand geleden. Het lĳkt vele
malen langer. Ik ben benieuwd
hoe lang het duurt dat we terug
kunnen naar ‘normaal’. En wat is
‘normaal’ na dit virus? Geen idee.
En wat is er veel gebeurd! Ook in
onze gemeente. Gelukkig is niemand uit onze gemeente besmet
met dit virus. Tenminste, die
berichten hebben mĳ niet bereikt.
Het raakt ons allen wel natuurlĳk. We kunnen bĳna de deur
niet uit, elkaar niet ontmoeten
en de activiteiten zĳn afgezegd.
Dit is allemaal zo tegen onze
natuur in! Maar genoeg over wat
niet allemaal kan. Er is ook veel
wel gebeurd. Zo maar even een
opsomming zonder compleet te
zĳn: de erediensten worden weer
gehouden. Virtueel via YouTube.
Ik weet dat velen van u hebben meegekeken en het hebben
gewaardeerd. Voorlopig gaan we
hier mee door. Pasen 2020 was
daardoor heel bĳzonder dit jaar.
We hebben met toch met elkaar
kunnen beleven en vieren.
Ds. Gert Wybe van der Werff
heeft afscheid genomen op
26-04-2020. We hebben hier stil
bĳ gestaan. Maar op een ander
moment nemen we echt afscheid
van hem en Aart.
De diaconie heeft een actie rondom de voedselbank opgezet.
Het pastoraat heeft veel gemeenteleden gebeld om te vragen hoe
het is.
Ik weet dat er kaartjes zĳn verstuurd door gemeenteleden naar
ouderen.
Ook zag ik veel bloemen die op
de stoep werden gelegd.
De paasattenties zĳn ook dit jaar
bezorgd.
Geweldig om te zien dat we ook
in een moeilĳke tĳd samen een
gemeenschap zĳn. Het is onmogelĳk om iedereen te bedanken.
We zĳn immers met velen die
iets extra’s doen. Ook zonder dat
wĳ als kerkenraad dat weten. En
dat is goed. Heel goed. En toch
wil ik 1 naam noemen. Die van
onze ouderling Michiel Hasslacher. Zonder hem was het niet
mogelĳk geweest dat wĳ elke
week ‘bĳ elkaar komen’ rond het
Woord. Hĳ is degene die alles
filmt en in elkaar zet. Een enorme
klus waar heel veel tĳd in zit en

daarom ben ik (en met mĳ velen)
blĳ dat Michiel dit allemaal voor
ons doet.
Jarig. 20-05: mw. H. Doek-Seigers, Witterweg 21, 9421 PE: 79
jaar.
26-05: dhr. J. Venema, Hoofdweg
133, 9421 PA: 81 jaar.
27-05: mw. A. Snippe-Olĳve,
Pr. Beatrixstraat 9-19, 9422 HH
Smilde: 97 jaar. Van harte gefeliciteerd.
Jubileum. Dhr. A. de Jong en
mw. P.J. de Jong-Goldewĳk, H.P.
Sickensstraat 28, 9421 PM die op
18 mei 30 jaar zĳn getrouwd. Van
harte gefeliciteerd.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
In verband met de maatregelen betreffende het coronavirus worden onderstaande diensten uitgezonden via internet. Op
de website: http://pkncoevorden.
nl vindt u meet informatie
en een directe link naar deze uitzendingen.
Kerkdienst 10 mei: 10.00
uur: dienst vanuit de Singelkerk.
Voorganger: ds. H. Nagelhout.
Kerkdienst 17 mei: 10.00
uur: dienst vanuit de Singelkerk.
Voorganger: ds. H.M.E. Kauffmann-Schaap.
DIEVER
Contactpersoon: mw. L. DolsmaMaat, Kalteren 6, 7981 LR Diever,
tel. 0521-592114
EMMER-COMPASCUUM
Kerkdiensten via www.kerkomroep.nl en de luisterkastjes te
beluisteren:
Kerkdienst 10 mei: 10.00
uur. Deze dienst heeft het thema
‘Back to basic’ oftewel ‘Terug
naar de basis’ en wordt verzorgd
door Gerrie Westerdĳk en Margriet Planting. Vooraf zullen er
ook 2 liederen voor de dienst
gespeeld worden. In de bĳlage van
deze nieuwsbrief zit deze dienst.
Zo kunt u thuis mee lezen en mee
zingen. We willen deze dienst ook
iets nieuws proberen. We gaan in
de dienst een vraag stellen en u
kunt daar antwoord op geven via
Whatsapp of sms. Doet u mee?
Zet het nummer alvast in uw
telefoon: 06-30344049 onder de
noemer ‘Pionieren’.
Kerkdienst 21 mei: 10.00
uur. Hemelvaartsdag. Online
Regiodienst vanuit Prot. Kerk
‘Het Anker’. Deze dienst zou
gehouden worden in de Veenkerk
te Klazienaveen-Noord. Daar
onze kerk kerkomroep heeft is er
besloten, dat deze dienst in onze
kerk gehouden wordt, zodat de
hele regio toch deze dienst kan
meemaken door het te beluisteren via de kerkomroep en de
luisterkastjes. Thema: Zorg dat
je erbĳ komt. De dienst wordt
geleid door ds. H. Dekker uit
Klazienaveen-Noord en is te ontvangen via kerkomroep.nl
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,

zondag 10 mei 2020

7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Op de zondagen 10 en 17
mei wordt de kerkdienst geleid
door ds. H. Klaassens vanuit de
kerk in Erica.
Deze dienst is om 10.00 uur te
beluisteren via Kerkomroep Erica.
Op Hemelvaartsdag, 21 mei,
verzorgt ds. H. Dekker de regiodienst vanuit Emmer-Compascuum. Thema: ‘Zorg dat je erbĳ
komt’.
Deze dienst is om 10.00 uur
te beluisteren via Kerkomroep
Emmer-Compascuum.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Voorlopig kunnen de zondagse
erediensten niet op de gebruikelĳke manier plaatsvinden. De
ochtenddiensten kunnen gevolgd
worden via www.hkerk.nl en via
de kerkradio van de hervormde
kerk.
Kerkdienst 10 en 17 mei:
9.30 uur ds. B.J. Heusinkveld.
Kerkdienst 21 mei: 9.30 uur
ds. E.J. Prins.
Jarig. Wĳ feliciteren de volgende
jarigen in de maand mei:
1-5-2020: dhr. H.J.M. Valk Zandkuilenweg 10: 83 jaar.
7-5-2020: mw. H. Kamphuis-van
Lenthe Bruineveldweg 2 84 jaar.
22-5-2020: mw. D.J. Bartels-Veurink Esweg 21 A 77 jaar.
Jubileum. 2-5-2020: fam. G.
Uulders, Kotterskamp 10: 40 jaar
getrouwd.
16-5-2020: fam. G.J. Bosch, Hellendoornseweg 17a: 40 jaar
getrouwd.
26-5-2020: fam. J. Stobbelaar, Hammerweg 20: 25 jaar
getrouwd. ‘Een boog in de wolken
als teken van trouw, staat boven
mĳn leven, zegt: Ik ben bĳ jou! In
tĳden van vreugde, maar ook van
verdriet, ben ik bĳ U veilig, U die
mĳ ziet’.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten. Mochten er
kerkdiensten gehouden worden,
dan raad ik u aan om aan de hand
van onderstaande informatie op
de hoogte te blĳven.
Kerkdiensten. In navolging op
de maatregelen van de overheid
om bĳeenkomsten, ook met minder dan 100 mensen tot 1 juni te
verbieden, heeft de kerkenraad
besloten om tot die tĳd geen
kerkdiensten meer te houden.
De predikanten zorgen op zondagochtend om 9.30 voor een
online viering. Die is te volgen
via kerkomroep. Deze kunt u
live kĳken of luisteren, via onze
website www.pkn-dedemsvaart.
nl. Maar er kunnen maximaal 80
adressen tegelĳkertĳd kĳken. Er
is een grote vraag en dat geeft
piekbelasting. Daardoor is de
ontvangst niet altĳd even goed. In
heel Nederland wordt er gekeken
en een uitbreiding van adressen
NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

is niet mogelĳk. Een alternatief
kan zĳn om via het Facebook van
de predikanten te kĳken. Of op
een later tĳdstip kĳken, dan is de
ontvangst goed. Op woensdagen vrĳdagmorgen is er een kort
ochtendgebed, dat ook via kerkomroep wordt uitgezonden. Ook
kunt u op doordeweekse dagen
tussen 9.30 en 16.30 uur in de van
Dedemkerk de stilte zoeken en/of
een kaarsje branden.
College van Kerkrentmeesters. Zoals het er nu naar uitziet
worden er voorlopig nog geen
diensten in de kerken gehouden
waar iedereen weer naar toe
kan. Zoals vorige week ook al
is aangegeven missen we daardoor de collecte inkomsten. We
werken eraan om vanaf volgende
week het mogelĳk te maken dat
er gedoneerd kan worden door
middel van de app Givt. Als alles
volgens plan verloopt kan er dan
via de website, nieuwsbrief en
beamer bĳ de uitzending via kerkomroep.nl geld overgemaakt
worden. Het blĳft uiteraard
mogelĳk om een bedrag over te
maken naar onze gezamenlĳke
rekening met nummer: NL27RABO0373713215 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Dedemsvaart.
Vergeet niet om in de omschrĳving duidelĳk het doel van uw
gift aan te geven. Bĳvoorbeeld:
verjaardagsfonds, Plaatselĳk Kerkelĳk Werk (PKW), kindercollecte of Geef extra voor je kerk.
Bĳ voorbaat dank voor uw gift.
Geen kinderkerk?: Een mooi
alternatief, nu ook de kinderkerk komt te vervallen: https://
www.facebook.com/onlinekinderprogramma/. Elke week komt
er een nieuw programma online
om zo toch met uw kind de Bĳbel te openen op zondag en met
elkaar in gesprek te gaan over het
geloof.
Een lichtpuntje sturen: Het is een
bĳzondere tĳd voor iedereen. Je
ziet je vrienden even niet, kunt
niet sporten. Waarschĳnlĳk 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, schrĳf een brief (of print
het uit) of maak een mooie tekening. Daar maak je een ander blĳ
mee en zo kun jĳ een lichtpuntje
zĳn voor een ander. Ken je geen
oudere mensen in Dedemsvaart?
Dan kun je je post sturen naar:
De Tjalk 49, 7701 LR Dedemsvaart. Je zet er dan bĳ: voor een
bewoner van de Van Dedem
Marke. De mensen daar delen het
dan uit. Of je stopt het daar in de
brievenbus, dan ben je gelĳk ook
even lekker buiten. Groetjes, de
Taakgroep Jongeren.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman,
Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Kerkdiensten. Komende zondagen zĳn er vieringen vanuit de
Höftekerk die via Kerkomroep en
het Youtube kanaal te volgen zĳn.
De diensten zĳn ook op kerkomroep.nl te volgen, dan alleen met
geluid. Vanwege auteursrechten
mogen de diensten op het Youtubekanaal er één week op blĳven
staan. Dus wilt u de dienst later
terugzien, dan kan dat tot maximaal één week nadat de dienst is
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gehouden. Diezelfde auteursrechten gelden niet voor kerkomroep.
nl De diensten zullen daar langer
op terug te vinden zĳn.
De Luisterlĳn (0523-522111) is
een initiatief van PKN Centrum,
maar staat open voor iedereen,
kerkelĳk of niet, in heel Hardenberg-Heemse-Radewĳk. De
luisterlĳn wil laagdrempelig iedereen die daar in de huidige crisis
behoefte aan heeft een luisterend
oor bieden.
Wĳk Centrum. Zieken. Mw.
Dinie Spanjer (Sportlaan) is 22
april opgenomen in het ziekenhuis
van Almelo om te worden gedotterd.
Mw. R. Hans-Hilbink, Salland 54,
verblĳft in CFH (Unit 2, K 14),
net als mw. G. Waterink, Jonkerlaan (Unit 5 K 22),Rheezerweg
73, 7771 TD.
Mw. H.J. (Riek) Kelder-Lenters,
Havenweg 138, 7772AG Hardenberg wordt 26 april 88 jaar. Ze
wordt dan 88 jaar.
Dhr. Albert Grendelman (Oosteinde 57) mocht gisteren (25
april) z’n 80e verjaardag vieren.
Op 27 april hopen dhr. en mw.
De Visser-de Witte, Vechtvoorde
19, 7772 VA, hun 65-jarig huwelĳk te gedenken. Vanaf deze plaats
feliciteren wĳ hen van harte
en wensen hen samen met hun
(klein)kinderen nog gezegende
jaren samen toe.
YouTube kanaal. Op onze
eigen kanaal vindt u filmpjes,
avondsluitingen e.d. U vindt ons
kanaal onder PKN Hardenberg
Centrum. (Eerst YouTube.com
zoeken, en daarna in het zoekvenster PKN Hardenberg Centrum invullen). Avondgedachten/
sluitingen: elke avond (met uitzonderingen van de woensdag
en de zondag) verzorgen wĳ als
collega predikanten/kerkelĳk werkers een korte avondsluiting van
ongeveer 5 minuten. U vindt ons
op de YouTube kanalen van Hardenberg Centrum en van Baalder.
Daarnaast delen we het op Facebook. Hoewel wĳ geen professionals zĳn op het gebied van film en
techniek hopen we toch dat u de
filmpjes waardeert en bekĳkt.
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariënberg, tel. 0523-235724, e-mail
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdiensten 10, 17 mei en
21 mei: geen kerkdiensten in de
Sionskerk, maar er zĳn wel kerkdiensten terug te bekĳken of te
beluisteren via:
www.kerkomroep.nl
Op zondag 10 mei gaat ds. de
Goeĳen voor.
Meeleven. Er zĳn gemeenteleden bezig met kuren en onderzoeken. We denken dan aan Tiemar Olsman, die de strĳd met de
ziekte van Hodgkin is aangegaan.
Dankbaar zĳn we met Harry
Dunnewind die een geslaagde
ingreep in Zwolle mocht ondergaan. We noemen hen in onze
gebeden.
We leven ook mee met al diegene
die op welke manier dan ook
getroffen zĳn door het corona
virus.
Jarig. Op 13 mei hoopt mw. H.J.
Jaspers-Hofsink, Muldershoek,
Stationsweg 97, 7691 AP Bergentheim, 85 jaar te worden.
Lees verder op pagina 4
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Op 14 mei hoopt mw. de Vos-v/d
Koppel, Ds. P.H. Wolfertstraat
6, 7692 AJ Mariënberg, 76 jaar te
worden.
Tekst. De reikwĳdte van Gods
genade is groter dan de diepte
van onze schuld. (gelezen in de
Visie, een preekzin ingestuurd
door Jacolien Boer uit Apeldoorn).
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 052724142
Kerkdienst 10 en 17 mei:
10.00 uur: uitzending via Kerk-

dienstgemist vanuit de Johanneskerk met ds. G. Timmer.
Kerkdienst (Hemelvaartsdag) 21 mei: 9.30 uur: uitzending via Kerkdienstgemist vanuit
de Johanneskerk met ds. H. ter
Beek Zwartsluis.
Uit de gemeente. De komende zondagen wordt elke week
voor zolang het kan of nodig is ’s
morgens om tien uur een dienst
uitgezonden vanuit de Johanneskerk. Deze is te beluisteren op
Kerkdienstgemist en via de kerktelefoon. Ds. Timmer zal in deze
diensten voorgaan in aanwezigheid van een ouderling, een diaken, een organist en een koster.
Als kerkenraad zien we in verbondenheid met onze gemeentele-

den uit naar mooie en gezegende
diensten.
Voor de komende tĳd zĳn er bĳna
dagelĳks uitzendingen vanuit de
Hervormde gemeente Vollenhove
in samenwerking met de Raad van
Kerken en de zorgzame kerk. Dit
zĳn prachtige initiatieven waarmee we elkaar mogen bemoedigen.
Op zaterdagmiddag van 15.30 uur
tot 16.30 uur is er een orgelconcert waar in wisseling telkens een
andere organist zĳn of haar medewerking aan zal verlenen.
Op zondag zĳn er om 10.00
uur in de verschillende kerken
diensten te beluisteren. Op de
maandagmiddagen is er van 15.30
uur tot 16.30 uur een non-stop

We waren vol vreugde (psalm 126:3)

Wij zijn bevrijd! Zijn wij bevrijd?
DOOR DR. JAN
DIRK WASSENA AR ,
HELLENDOORN

Wij zijn bevrijd! Woorden
die tijdens deze coronacrisis
een geheel eigen kleur krijgen. Zijn wij bevrijd?

‘Ik zie mĳzelf nog als slaapwandelaar de straat opgaan om de

anderen te horen zeggen dat wĳ
echt bevrĳd waren. Achter de
bemodderde gevechtswagens die
traag en wantrouwig door de
straten kropen, vouwde de vreugde zich open, eerst nog huiverachtig, maar vlug aan vertrouwen
winnend - en toen brak het los:
‘onze mond vervuld met lachen’.’
Aldus dr. Okke Jager, ooit een
bekende televisiedominee, over
de bevrĳdingsdag in 1945.

Onwezenlĳk
Het gaat mĳ nu om die eerste
zin: ‘Ik zie mĳzelf nog als slaapwandelaar de straat opgaan om
de anderen te horen zeggen dat
wĳ echt bevrĳd waren.’ In die
uitspraak laat hĳ weten dat de
bevrĳding voor hem aanvankelĳk
onwezenlĳk was. Hĳ kon het niet
geloven, het was alsof hĳ droomde. Welnu: zo’n ervaring moet
het volk Israël (beter gezegd de

Advertenties

Het Gezamenlĳk Zondagsblad zoekt een

advertentie-adviseur voor Drenthe m/v
en een

advertentie-adviseur voor
Overijssel / Flevoland m/v
Wij maken magazines: van de kerken,
voor toeristen. Om hun te laten weten
dat ze welkom zijn. In de omgeving èn
in de kerken.
Stichting Welkom in de Kerk werkt
zonder winstoogmerk. U bent welkom
op: www.welkomindekerk.nl

Het Gezamenlĳk Zondagsblad heeft een sterke lezer/
blad-binding en is daarom een
interessant advertentiemedium
voor bedrĳven en organisaties
in Drenthe, Overĳssel of Flevoland.
Jan van Vondel (72), sedert tien
jaar advertentie-adviseur van
het GZ, beëindigt zĳn activiteiten. Daarom zoeken wĳ een of

twee personen die zĳn taak willen overnemen.
Als u het Gezamenlĳk Zondagsblad een warm hart toedraagt,
commercieel bent ingesteld en
dit vrĳwilligerswerk een interessante uitdaging vindt, neem
dan vrĳblĳvend contact op met
Johan ten Brinke (uitgever):
johan@topic-cc.nl, tel. 0546 –
577475.

muziekprogramma met mooie
bemoedigende geestelĳke liederen.
Op de dinsdagmiddagen is er
een programma dat heet: Uit de
Johanneskerk en te volgen via
de Hervormde kerk Vollenhove.
Een afwisselend programma met
een overdenking, een mooi verhaal en/of gedichten omlĳst met
mooie liederen.
Op woensdagavonden van 19.15
uur tot 19.45 uur is er een vesperdienst vanuit de Herv.Kerk
Vollenhove. Een korte ingetogen
viering van lied, gebed en schriftlezing.
Op de donderdagmiddagen is er
een muzikale fruitmand eveneens
te volgen via de Hervormde kerk

Vollenhove. Hiervoor kunnen liederen aangevraagd worden voor
iemand die een extra bemoediging wel kan gebruiken. Dit kan
gedaan worden door te mailen
naar muzikalefruitmandvollenhove@gmail.com Dan kunt u aangeven welk lied u voor wie aan wilt
vragen. Op vrĳdagmiddag is er
eveneens van 15.30 uur tot 16.30
uur muzikaal programma. Laat
ons de Heer lofzingen!
We wensen u allen goede en
gezegende luisterdiensten en uitzendingen toe. Hartelĳke groeten
en Gods liefde en veilige beschutting om u heen voor de komende
weken.

maar ook ‘Zĳn wĳ bevrĳd?’ met
ballingen die jarenlang aan Babels
een vraagteken. Herkenbaar, in
stromen hadden verkeerd) ook
onze dagen. We verkeren nu
gehad hebben toen ze naar Jeruzalem terugkeerden. Die ervaring
ook in een tĳd van tegenstrĳdige
was onwezenlĳk. Psalm 126 begint gevoelens en gedachten. Er is de
met hun uitspraak: ‘Toen de Heer
vreugde om de bevrĳding van
het lot van Sion keerde, was het
1945, maar ook verdriet om de
alsof wĳ droomden…’ Verderop in benauwdheid van 2020.
de Psalm lezen we: ‘Toen zeiden
alle volken: ‘De Heer heeft voor
Keren en bekeren
hen iets groots verricht.’ De ande- De dichter van Psalm 126 bidt
ren - in dit geval de volkeren, de
dan: ‘Keer ook nu ons lot, Heer,
heidenen, de niet-Joden - moesten zoals u water doet weerkeren
zeggen dat het echt waar was.
in de woestĳn.’ Het werkwoord
Pas toen kon het
‘keren’ van het
volk het beamen:
WE VERKEREN IN EEN TIJD VAN
eerste vers (‘Toen
‘Ja, de Heer had
TEGENSTRIJDIGE GEVOELENS EN
de Heer het lot
voor ons iets
van Sion keerde’)
GEDACHTEN. ER IS VREUGDE OM DE
groots verricht.’
pakt hĳ dus weer
BEVRIJDING VAN 1945, MAAR OOK
In die terugkeer
op. Trouwens:
VERDRIET OM DE BENAUWDHEID VAN
uit Babel, in die
het Hebreeuwse
2020.
aankomst in Jeruwoord voor
zalem. ‘Eindelĳk thuis!’
keren, terugkeren is ook het
woord voor bekering. Dat moet
Lach
te denken geven. En dat moet te
Wanneer wĳ Psalm 126 overden- bidden geven.
ken, moeten we ons realiseren
dat het in eerste instantie een
Tot besluit een lied voor Bevrĳlied van het volk Israël is. Laten
dingsdag van Ad den Besten,
we ons dat niet te vlot toeLied 709, waarin de dubbelheid
eigenen. Laat het ons inspireren
van ‘Wĳ zĳn bevrĳd!’ en ‘Zĳn
om vanuit de volkeren over het
wĳ bevrĳd?’ op bĳzondere wĳze
volk van Gods eerste liefde te
verwoord wordt en die in deze
zeggen: ‘De Heer heeft voor hen dagen van de coronacrisis een
iets groots verricht.’ Omdat Hĳ
geheel eigen kleur krĳgt:
het lot van Sion in 1945 en in de
jaren daarna opnieuw gekeerd
Nooit lichter ving de lente aan
heeft. Nieuwe perspectieven
dan toen uw hand ons volk bevrĳdvoor Gods oogappel! Maar ook
de.
voor ons land en voor ons volk.
Hoe hebben we in dat schoon
We hebben dr. Okke Jager ook
getĳde
horen zeggen: ‘onze mond ververheugd maar huiverend verstaan:
vuld met lachen’. Dat is een
Gods vĳanden vergaan.
citaat uit Psalm 126: ‘een lach
vulde onze mond, onze tong
De winter leek voorgoed voorbĳ
brak uit in gejuich.’
en vóór ons lag de volle zomer;
de macht was eindelĳk aan de droTraan
mer,
Wĳ vierden recent de bevrĳding
de nieuwe mens, zo droomden wĳ,
in 1945. De vreugde van Psalm
verbrak de slavernĳ.
126 roept herkenning op: ‘een lach
vervulde onze mond, onze tong
Maar winters werd het in dit land;
brak uit in gejuich.’ En ‘we waren
’t is kil rondom en in ons midden,
vol vreugde.’ Ja, maar het staat er
in onze mond verstart het bidden,
wel in de verleden tĳd: ‘we waren
doodskou gaat uit van onze hand
vol vreugde.’ Het heeft er veel van naar mens en dier en plant.
dat men die vreugde niet heeft
kunnen vasthouden. Er klinkt iets
O God, wat zĳn wĳ dwaas geweest,
in door van de grauwheid na de
dat we aan de vrĳheid zó gewenden,
feestdagen, van de hapering na de
dat wĳ de vĳand niet herkenden,
vakantie, van de kleedkamer na
in opstand tegen U, het meest
het applaus. De lach veranderde
in eigen hart en geest.
in een traan. Er wordt trouwens
verderop in het lied letterlĳk over
Vergeef het ons! Raak ons weer aan
tranen gesproken. Het gejuich
met levensadem, lente-tĳding,
sloeg om in gehuil.
en doe met krachten ter bevrĳding
ons hier in Christus’ vrĳheid staan.
Psalm 78:14 zegt: ‘Mĳn God, hoe
God, laat ons niet vergaan!
snel vergeet men zĳn bevrĳding.’
Dan is het niet alleen ‘Wĳ zĳn
bevrĳd!’ met een uitroepteken,

Passie
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Patatje
met?

‘Hebben ze
hier niet gewoon
soep of zo?’

DOOR JOKE VEERMAN, ALBL ASSERDAM

hamburgercreaties op de borden:
‘Hebben ze hier niet gewoon
soep of zo?’
Nooit echt weg
Mĳn moeder. Onlangs verloor
een collega zĳn moeder en bĳna
had ik op de condoleancekaart
geschreven ‘Je moeder is nooit
écht weg’. Dat is in elk geval mĳn
ervaring - maar je eigen ervaring
op andermans beleving te plakken, dat deugt niet. Mĳn moeder
is er al enkele jaren niet meer,

maar tegelĳk ook wél. Zoals ze
nu tevoorschĳn komt terwĳl ik
op deze barkruk op mĳn frietje
zit te wachten. Zonder scrupules
ga ik dat straks lekker oppeuzelen, al zitten er waarschĳnlĳk nauwelĳks vitamientjes in. ‘Zo heb ik
je niet opgevoed,’ zou ze zeggen.
‘Dat is toch niet gezond…’
Ĳsje toe
Thuis neem ik straks een ĳsje toe.
Dat staat in de vriezer om zondag
feestelĳke coupes te maken, met

een parasolletje erop. Die zondag
is haar geboortedag. Al enkele
jaren ruim ik op die dag kasten
op en zoek ik naar oude herinneringen.
Een van mĳn dochters vond dat
er een andere invulling van oma's
geboortedag denkbaar is. Samen
zĳn, met z'n allen herinneringen
delen. Dat is lief.

vooruitblik

PassiePinksterkrant komt eraan

School in coronatijd
Een leeg fietspad, slechts in de verte is een wandelaar te zien die zijn
hond uitlaat. Het schoolplein van de Passie, school voor evangelisch
voortgezet onderwijs in Wierden, ligt er verlaten bij. Hoe vergaat het
de collega’s en de leerlingen nu, in coronatijd? Directeur Leendert
van den Dool vertelt over school-zijn op afstand. Ook noemt hij een
paar lichtpuntjes.

DOOR: BERTINE TEN BRINKE , WIERDEN

“Wĳ hebben allemaal voor dit
vak gekozen om met leerlingen te
werken. We missen ze enorm en
willen het liefst dat ze er morgen
allemaal weer zĳn. Dat gevoel
overheerst bĳ ons als personeel,”
vertelt Leendert.
Goedemorgen!
Vaste prik op de Passie is de dagopening, die elke dag begint tĳdens
het tweede lesuur. Een groot deel
van de lessen is digitaal geworden, zo ook de dagopening. Niet
de leraar die op het lesrooster
staat, maar Leendert van den
Dool verzorgt deze. Samen met
zĳn zoon Gerben, die filmmaker
is. Korte filmpjes, met een goede
boodschap of het evangelie in een
notendop. Kĳk maar eens op YouTube: EBO de Passie Wierden.
Beter zicht op leerlingen
Van den Dool: “In sommige geval-

len hebben we beter zicht op de
leerlingen. Er is meer persoonlĳk
contact. De mentor belt regelma-

DOOR DS. FOEKJE DIJK,
DALFSEN

Als ik uit mĳn raam
kĳk, zie ik de pas
omgewoelde en omgespitte aarde
voor mĳn stal (lees: studeerkamer). Deze ligt al een poosje
zo te rusten. Over een week of
twee á drie zal hierin het zaad van
wilde bloemen gestrooid worden.
Het is kennelĳk beter om dat niet
meteen in te zaaien: de grond
moet er, volgens hen die er voor
doorgeleerd hebben, eerst klaar
voor zĳn.
Zo lĳkt die rustende aarde een
beetje op de vreemde tĳd waarin
wĳ momenteel leven.

‘Een patatje met graag. En zo’n vierkantje,
zo’n bamihap.’ De man achter de balie lacht
vriendelijk. Ik ga op een barkruk zitten en kijk
rond.

Ik kom hier niet zo vaak. Aan de
muur hangt een schoolbord waarop dagelĳks een andere leuke
aanbieding zou kunnen worden
aangeprezen. Al minstens vĳf jaar
staat er ‘Proef onze salsa frites!’.
Degene die het danseresje naast
de tekst tekende, heeft kennelĳk nooit de behoefte gevoeld
zichzelf te verbeteren. Ja ja, een
snackbar. Daar kwam mĳn moeder nooit. Patat-met was voor
haar geen warme maaltĳd en
zéker geen tussendoortje! Ze
kon ook al niet begrĳpen wat
er nou zo smakelĳk kon zĳn aan
gebakken aardappelreepjes met
zo’n geel sausje. Helemaal zonder
groente! Ooit was ze met mĳ en
een van de kleinkinderen bĳ de
Mac. Bevreemd keek ze naar de

De woestijn
zal bloeien

tig met ze en veel leerlingen zĳn
heel open over hoe het met ze
gaat en waar ze tegenaan lopen.”
Positief verrast
“In ons onderwĳsconcept willen
we minder onderwĳzen en de
leerlingen meer helpen om het
zelf te doen. De leerlingen moeten ‘leren leren’ en door de crisis
is dat in een stroomversnelling
geraakt. En wat blĳkt: ze zĳn veel
zelfstandiger dan we dachten!
We waren positief verrast, aldus
Leendert. “Dat is iets wat we willen vasthouden, ook als de crisis
voorbĳ is.”

In het komende nummer van het
GZ kunt u in een interview verder kennis maken met Leendert
van den Dool. Eerder al berichtten wĳ u over de leerlingen uit
havo 3, die een speciale jongereneditie verzorgen. Het resultaat
van hun inspanningen kunt u ook
lezen in het volgende nummer.
In de Passie Pinksterkrant, die op 28 mei verschĳnt,
komt Leendert van den Dool uitgebreid aan het woord.

Cadeau voor Pinksteren
De afgelopen weken hebben
leerlingen van de Passie, samen
met de medewerkers van het
GZ, hard gewerkt aan de Passie Pinksterkrant. Thema van
deze speciale editie van het
Gezamenlĳk Zondagsblad is:
‘Geloven door de generaties
heen’. Als u de krant omdraait
ziet u het oude, vertrouwde
GZ, met de u welbekende
auteurs. Deze speciale krant
is bedoeld om uit te delen.
Bestel gratis kranten en verras uw buurt, kerk, familie of
vrienden!
Kosteloos exemplaren bestellen kan tot en met
donderdag 14 mei 12.00 uur via www.gezamenlĳkzondagsblad.nl/pinksterkrant

Bĳ het ter perse gaan van dit
Gezamenlĳk Zondagsblad is de
nabĳe omgeving weer iets meer
open, maar toch heersen er om
ons heen nog steeds meer rust en
afwachting dan anders.
Wat zou het een zegen zĳn wanneer deze rust, waarin de aarde
wacht op het moment dat er
weer bloei zal komen, zich voort
zou kunnen zetten in de jaren die
voor ons liggen.
Deze hoopvolle gedachte tovert
plotseling het beeld tevoorschĳn
van de Roos van Jericho. Deze
‘roos’ groeit onder andere in de
woestĳn Sahara. Het is in mĳn
ogen een soort van wonderplant:
bĳ grote droogte trekken de takken bolvormig samen, zodat de
plant door de wind kan worden
voortgerold naar vochtige plekken om opnieuw tot leven te
komen. De ‘roos’ oogt dood,
maar wanneer ze gevoed wordt
door vochtige aarde, blĳkt ook
daarin het leven sterker dan de
dood.
Zo is deze ‘roos’ tot een symbool
geworden. Hét symbool van de
hoop. Hoop voor de dorre woestĳn die ooit weer zal bloeien.
Mooi beeld is dat toch! Zo’n verschrompeld buideltje dood schĳnende twĳgen die, wanneer ze
ook maar een klein beetje gevoed
worden, haast uitbundig ontluiken. Misschien is dat beeld ook
wel door te trekken naar onze
huidige tĳd. Veel mensen vinden
het verschrikkelĳk moeilĳk om
met onzekerheden te leven, verschrompelen daardoor tot bange
wezens die het denken aan een
andere toekomst maar nauwelĳks durven toelaten. Zĳ ervaren
de wereld om zich heen als een
woestenĳ.
Misschien is dat momenteel wel
de grootste opdracht voor onze
geloofsgemeenschappen: dat we
elkaar toch blĳvend het voedsel
van de hoop aanreiken. Immers,
wanneer dit niet gebeurt, droogt
de mens uit tot woestĳn.
Daarom, mĳn geliefden, geef
de moed niet op. Eens komt er
weer een tĳd dat we elkaar weer
mogen omarmen, aanraken, bĳ
de hand mogen houden! Dat we
elkaar opnieuw mogen ontmoeten bĳ een viering of bĳ de koffieen theetafel. Tot ziens!
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GZ viert Pinksteren
met Passie en
BOOST

In november 2019 is een
groep havoleerlingen van de
Passie uit Wierden al begonnen met de voorbereiding
van een jongereneditie. Deze
Passie Pinksterkrant staat in
het teken van: geloven door
de generaties heen.

De presentatie van deze speciale
editie zou een feestje worden.
Eerst op school, later tĳdens het
BOOST gospelfestival. Maar nu
is er geen school én geen festival.
Toch komt het feestje er wel. Het
GZ, de middelbare school de Passie en BOOST hebben de handen
ineen geslagen. BOOST organiseert een online samenkomst
op 2e Pinksterdag, maandag 1
juni, aanvang 10.00 uur. Ingredienten van het programma zĳn:
music, inspire en connect. Op dit
moment is BOOST volop bezig
met de invulling. De dienst is te
volgen via YouTube, maar kerken
kunnen deze ook uitzenden via
hun eigen digitale kanalen.
Videobestand aanvragen kan via
kerken@boostgospelfestival.nl
Programma 1 juni
Spreker: Leendert van den Dool,
directeur van de Passie, Wierden
Muziek: verrassing
En: informatie over de PassiePinksterkrant

DOOR DS. TAMMO OLDENHUIS,
COEVORDEN

Licht in het
duister
Het is net of dit jaar het
voorjaar een beetje onwerkelijk is. Voor mijn huis aan
de stadsgracht staan de kastanjebomen in hun bruidstooi te pronken, verliefde
duiven fladderen in het
groene lover. In mijn achtertuin hebben merels en
mezen hun kunstige nesten
gebouwd. Het leven bruist
aan alle kanten. En toch is
het anders dan anders…

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

Win Weekend Winterberg
Door de dienst te kĳken en de
krant te lezen is er een leuke prĳs
te winnen. GZ-adverteerder Haus
Reinhild sponsort een prĳsvraag
waarbĳ een midweek of weekend
naar Winterberg te winnen is
voor max. 10 personen (hausreinhild.nl)!

Geloof in de waarheid
De Belgische filosoof en psychiater
Damiaan Denys gelooft niet in God
maar in de waarheid, vertelt hĳ in
Trouw.

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

"Het zou me niets verbazen als
we er straks, na de coronacrisis, een flink aantal gelovigen
bĳ zullen hebben. Omdat de
onzekerheid waarin we nu leven
zó groot is dat niemand er een
antwoord op kan geven, construeren mensen wat de Franse
psychoanalyticus Jacques Lacan
‘le sujet supposé savoir’ noemde:
het subject dat verondersteld
wordt alles te weten. Goed,

Daar knaagt wat aan ons en
dat knagen ontwricht zowel de
maatschappĳ als ook de economie en dat levensgevaarlĳke
knaagbeest heet het coronavirus. Ik weet het, je wordt er
een beetje moe van. Je kunt
geen krant opslaan of corona
is voorpaginanieuws en als je
de radio aanzet gaat het veelal
over hetzelfde onderwerp. De
anderhalve meter afstand zullen we nog een hele tĳd in acht
moeten houden en alleen dat al
valt voor velen niet mee. En niemand weet hoelang die duistere
tunnel nog zĳn zal.

voor mogelĳk gehouden. Maar
wellicht neemt hĳ voor het slapen gaan een glaasje bleekwater.
Hoe kun je het verzinnen.
Er zĳn er ook die precies weten
waar het kwaad vandaan komt.
Het zou hem zitten in de zendmasten die ook gebruikt gaan
worden voor het 5G netwerk en
daardoor zou het virus verspreid
worden. Dus in de brand steken
die hap. Hoe gek kun je zĳn.

Weer anderen beweren dat
China voor verspreiding heeft
gezorgd om straks de hele
wereld in de greep te krĳ gen.
Ook de rĳke Amerikaan Bill
Gates wordt als verdachte aangemerkt. Hĳ zou er op uit zĳn
dat velen besmet
In zulke omstanzouden raken
digheden zĳn er
WELLICHT NEEMT DE AMERIKAANSE
en daardoor zou
altĳd mensen die
PRESIDENT TRUMP VOOR HET SLAPEN
zĳn vermogen
precies weten
GAAN EEN GLAASJE BLEEKWATER
nog meer kunhoe het in elkaar
nen groeien. Hoe aangetast zĳn
steekt en wat je moet doen om
de hersenen soms, denk ik dan,
erger te voorkomen. De Amedat ook nog hele volksstammen
rikaanse president adviseerde
zulke nonsens geloven.
de mensen om desinfectiemiddelen in te nemen. Dat aan hem
Weer anderen wĳzen met de
een steekje los was, was al wel
duidelĳk geworden maar dat het Bĳbel in de hand de pandemie
aan als een rechtstreekse straf
zo erg zou zĳn, had ik toch niet

Lacan had het over de analyticus, maar God is in feite net zo’n
sujet. God kan het antwoord
op de onzekerheid zĳn. Religie
is in feite een constructie, net
als taal. Taal verschaft ons de
mogelĳkheid om te spreken over
dingen die er niet zĳn. Het is een
communicatiemiddel dat evengoed niet had kunnen bestaan
of er anders uit had kunnen zien
- want die woorden zĳn heel
toevallig - maar we gebruiken
het om te kunnen manoeuvreren in de wereld. Ik heb zelf niet
zo’n alomvattend systeem nodig,
maar waar ik wél aan vasthoud,
is een geloof in de waarheid.
Het is een realiteit die zelden
tevoorschĳn komt, maar er altĳd
is en waar je niet omheen kan.”
Geloven doe je niet in je
eentje
“Zelfs tĳdens de Tweede Wereldoorlog gingen veel diensten door”, zegt
cultuurtheoloog Frank Bosman, zelf
rooms-katholiek in de Telegraaf.

“Dit is uniek. Niet alleen kunnen

we als gelovigen wekenlang niet
bĳ elkaar komen, ook de hoogtepunten van het christelĳk jaar
kunnen
we niet Vieren: Pasen,
Hemelvaart en Pinksteren. Als
dan ook huisbezoeken en catechisatie stoppen en de bezoeken van kerkleden aan zieken en
ouderen niet doorgaan, wordt
het lastig om een gemeenschap te
vormen.” Het enige antwoord is
internet. De Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) adviseert om
alleen nog online kerkdiensten te
houden. [...] Valt dit lang vol te
houden voor de kerken? Bosman
betwĳfelt het. “Waarschĳnlĳk
zullen we een aantal mensen missen als de kerken weer opengaan.
Mensen die toch al twĳfelden
of ze dit willen met hun hele
gezin op zondagochtend. Toen
in de jaren zestig en zeventig de
bestaande kerken leegliepen,
werd gedacht: die mensen gaan
thuis in hun eentje hun privéspiritualiteit beleven, op een
individuele manier. In de praktĳk
hebben we die groep toch zien
wegvloeien. Het blĳkt maar weer:
geloven doe je niet in je eentje.”
Geloof beleven als een
huwelĳk
Hans Borghuis, spreker en relatiemanager, schiet niet in een kramp
als gebed en ‘stille tĳd’ er weleens
bĳ inschieten, vertelt hĳ in het blad
Onderweg. En ook niet als hĳ zĳn
dementerende moeder niet meer
kan bezoeken.

“Ze woont sinds drie jaar in een
verzorgingstehuis, nadat mĳn
vader overleed. Ik kwam daar
vier keer per week. Daarnaast

van God voor alle goddeloosheid, zeker op zedelĳk gebied.
Ook in dit opzicht is voorzichtigheid geboden. Deze ellende
zal ons in elk geval tot nadenken, tot bezinning hebben te
stemmen. We hebben niet alles
in de hand, hoewel dat steeds
meer en meer gedacht werd.
Die gedachte is volledig geblokkeerd en dat is goed ook.
Dat we worstelen met de vraag
waar het kwaad vandaan komt,
is al zo oud als de wereld. In
onze oude Catechismus staat
Zondag tien en daarin wordt
gesproken over de voorzienigheid van God. Op het daar
gegeven antwoord is best wel
wat aan te merken, maar toch
springt één ding er helder uit en
dat is dit: Bĳ alles wat passeert
en wat ons overkomt zĳn wĳ
absoluut niet in de handen van
kwade machten, maar blĳ ven we
onvervreemdbaar in de handen
van God. Dat is het licht in deze
donkere tunnel. De enige en
vaste troost!

was ik vrĳwilliger op de afdeling;
ik hielp mee met koken, ging mee
met uitjes en ik ben bewonersvertegenwoordiger. Inmiddels kan
ik mĳn moeder niet meer bellen, dat lukt haar niet meer, ze is
volledig afhankelĳk van anderen.
Als ik mĳn ogen sluit, zie ik haar
zo voor me, alleen. Dat raakt
me enorm.” Ben je iemand die
in zulke situaties geneigd is God
op te zoeken? “Dat is een mooie
vraag... Ik moet mezelf er af en
toe aan herinneren tĳd te maken
voor gebed, stille tĳd schiet er
weleens bĳ in. Tegelĳkertĳd kun je
het contact met God vergelĳken
met een huwelĳk; als je samen
thuis bent, ben je niet continu
intensief met elkaar in gesprek.
Sommige zaken zĳn vanzelfsprekend door de relatie die je samen
hebt. Voor mĳ gaat daarmee de
krampachtigheid eraf.”
Crisis biedt kans
Hans Frinsel laat in Het Zoeklicht
zĳn licht schĳnen over het coronavirus.

Voor de Westerse generatie van
na de Tweede Wereldoorlog is
dat volkomen nieuw. We zĳn
verwend en verwachten dat ‘het
systeem’ garant staat voor onbeperkte zorg. We merken ineens
dat we kwetsbaar zĳn en economisch afhankelĳk van China en
andere landen. We hopen dat er
iemand opstaat die al deze problemen de baas kan. Maar velen
beseffen niet van wie we écht
afhankelĳk zĳn: God. Juist in deze
crisis ligt de kans tot bezinning,
inkeer en inzet voor de kwetsbare naaste.

zondag 10 mei 2020

Vooruitblik naar
Pinksteren op tv

Een bijzondere dichtbundel

Zeggingskracht en verbeeldingskracht in optima forma
In wolken uitgesneden is een
bijzondere uitgave van René
van Loenen en Jeltje Hoogenkamp*. Het is een bundel met
71 liedteksten en een aantal
afbeeldingen van schilderijen.
DOOR DR. JAN
DIRK WASSENA AR ,
HELLENDOORN

René van Loenen
(Hilversum, 1950) schreef honderden liedteksten en gedichten.
Hĳ werkte mee aan het project
‘Psalmen voor nu’ en vertaalde
liedteksten voor onder andere
Iona en het Liedboek van 2013
- voor de laatste bundel leverde
hĳ negentien bĳdragen. Voor zĳn
nieuwe dichtbundel koos Van
Loenen vooral recente teksten.
Ze zĳn alle voorzien van een
melodie, een groot aantal van de
hand van zĳn neef Yme van der
Valk.

In wolken uitgesneden bevat bĳbelse en liturgische teksten, maar
ook pennenvruchten gebaseerd
op werk van onder anderen Frane afdeling; ciscus van Assisi, Martin Luther,
n, ging mee Dietrich Bonhoeffer en Etty Hilewoners- lesum.
middels kan De titel is ontleend aan ‘Een
nieuw hemelvaartslied’:
eer belmeer, ze is
anderen.
zie ik haar
t raakt
mand die
gd is God
een mooie
er af en
Dominee Evert van der Veen
d te maken
leidde onlangs een begrafechiet er
nis. Hij beschrijft hoe hij dat
ertĳd kun je heeft ervaren.
vergelĳken
e samen
Onlangs kreeg zĳ in het ziekencontinu
huis te horen dat men niets meer
gesprek. voor haar kon doen. Ze kwam
nzelfspre- thuis om te sterven en we spraie je samen ken over haar naderende afscheid.
armee de
Kaars
Dat zou anders worden toen de
corona-maatregelen bekend wert Zoeklicht den. Zo namen we in kleine kring
et corona- - man, kinderen, kleinkinderen en

eratie van
oorlog is
We zĳn
en dat ‘het
voor onbeen ineens
en econoChina en
pen dat er
deze proaar velen
we écht
uist in deze
ezinning,
e kwets-
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Zoek Christus niet in het verleden,
niet in de nevel van de tĳd.
Zoek in de wonden van het leven
zĳn tegenwoordigheid.
Hĳ lĳkt zo ver van ons verwĳderd
maar is ons rakelings nabĳ.
Hĳ die verhoogd werd na zĳn lĳden
is mens aan onze zĳ.
Zĳn koninkrĳk is ons gegeven
in onrust, moeite en gemis
totdat in de wolken uitgesneden
zĳn dag gekomen is.
Bĳ dit gedicht merkt Van Loenen
op dat hĳ schatplichtig is aan het
gedachtegoed van Bonhoeffer en
Tomáš Halík.
Nog een gedicht, ‘Nu leef ik nog’:
Nu leef ik nog, maar eenmaal komt
mĳn dood.
Dan zal ik niet meer dansen, niet
meer rouwen.
Dan stokt mĳn adem, valt mĳn
hartslag stil.
God, laat mĳ hoe dan ook op u vertrouwen
Hoe ik zal sterven en wanneer en
waar,
ik weet het niet, het einde ligt wĳd
open,
maar, God, behoed toch mĳn

Afscheid in corona-tijd
één broer met vrouw - afscheid
van haar in de kleine, sfeervolle
dorpskerk. Ieder stak eerst zĳn
of haar kaars aan en daarna zaten
we in een groep van 15 personen
rondom de kist.
Persoonlĳke inbreng
Verschillende kinderen en kleinkinderen hadden een mooie persoonlĳke inbreng. We lazen uit
de Bĳbel en zongen, in het Fries
en in het Nederlands. Er was een
overdenking en ruimte voor goede
herinneringen, verdriet en dankbaarheid. Toen we na afloop in de

gezond verstand
voor redeloze angst en kwade spoken.
Komt straks de onverbiddelĳke
dood,
laat Jezus dan mĳn broer zĳn en
mĳn zegen
en laat mĳ, Vader, omzien zonder
wrok
om zo in vrede u mĳn geest te
geven.
Maar nu geniet ik, vier ik dit
bestaan,
intens verbonden met het bonte
leven.
Laat liefde steeds de kleur zĳn die
mĳ leidt,
mĳ uitdaagt, elke dag door u gegeven.
Dit gedicht is een hertaling van
het lied ‘Today I live, one day shall
come my death’ van Fred Kaan
(op de melodie van Lied 949).

begrĳpen, en toch: van een bĳzondere gelaagdheid. Nergens is
het een kwestie van stichtelĳke
rĳmelarĳ, overal van zeldzame
zeggingskracht.
Eerlĳk gezegd: ik heb niet veel
met moderne schilderkunst. Maar
de werkstukken van Jeltje Hoogenkamp die zĳ bĳ de gedichten
van Van Loenen maakte, spreken
zeker tot de verbeelding. Prachtig! Eén van de beste verzamelingen christelĳke gedichten die ik
ooit onder ogen heb gehad.

* onder redactie van Rieks Hoogenkamp, de man van het
christelĳk-culturele podium ‘De Roos van Culemborg’
René van Loenen en Jeltje Hoogenkamp, In wolken uitgesneden. Liedteksten René van Loenen. Schilderĳen Jeltje
Hoogenkamp; Buĳten en Schipperheĳn Uitgeverĳ , Amsterprĳs: € 18,75.

Ds. Van der Veen plaatste dit bericht op LinkedIn, waar
het in korte tĳd vele duizenden keren werd bekeken.

gebed van de week

God van alle leven,
van oudsher hebt Gĳ uw liefde aan de
mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zĳ t Gĳ ons heel nabĳ
gekomen.
Hĳ heeft zieken genezing en vrede
gebracht,
Door zĳn goedheid en verzoening
heeft Hĳ nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus
bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.

Dronten praat over
de toekomst
De commissie De Ark van de
Protestantse gemeente Dronten
brengt deze zomer een advies
uit over de herinrichting. Wat
zĳn de plannen voor de kerkzaal,
de ontmoetingsruimten en de
duurzaamheid? Het advies wordt
besproken in de Stuurgroep
Gebouwen, aan de Kerkenraad
aangeboden en besproken op een
gemeenteavond. Een andere commissie is bezig met gesprekken
over de toekomst van Open Hof.

Troostend
Veel mensen uit het dorp hadden
gehoor gegeven aan de uitnodiging om aan de kant van de weg te
staan, waarlangs de familie van huis
naar de kerk zou gaan. Het was
een ontroerend gezicht. Op een
later moment komt er een herdenkingsdienst waar iedereen welkom
is. Deze onverwachte en nietgezochte manier van afscheid is het
overwegen waard. Het besloten
karakter is uitermate troostend.

Gebed in coronacrisis

Op NPO 2 op zaterdag, 18.00 uur en herhaling op zondag, 07.50 uur

dam, 2020; 112 p., full colour; ISBN 9789463690713;

Twee jaar geleden recenseerde ik
Veertig vrouwen uit de Bĳbel van
Van Loenen. Ook een bĳzondere
dichtbundel, voorzien van achtergrondinformatie over de vrouwen
voor wie hĳ een poëtisch monument oprichtte. Niet allemaal
even toegankelĳk, af en toe onnavolgbaar diepzinnig of eigentĳds.
Voor In wolken uitgesneden ligt
dan anders. Die zĳn allemaal te

huiskamer bĳ elkaar waren, keek
iedereen er met een goed gevoel
op terug. Het was intiem, direct
en warm. Het kleine van het gezin
kwam prachtig tot z’n recht.

Eeuwenoude woorden bieden
troost en hoop. Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse
Kerk, kĳkt op televisie, met het
programma Met Hart en Ziel,
vooruit naar Hemelvaart en Pinksteren. Zĳn korte meditaties sluiten aan bĳ de verwarrende tĳd
waarin we nu leven. Iedere uitzending wordt afgesloten met een
eigentĳdse uitvoering van een lied
uit het Liedboek. Bekende artiesten als Syb van der Ploeg verlenen
hun medewerking.

Meer weten? www.pgdronten.nl

Kwetsbare groepen
krijgen steun
EO Metterdaad is in verband met
de coronacrisis een noodhulpcampagne gestart voor mensen die
hard worden getroffen. Ze werkt
daarbĳ samen met andere hulporganisaties. Een voorbeeld is een initiatief van Stichting Present, waarbĳ
vrĳwilligers fruit en bloemen rondbrengen aan de doelgroep. Ook is
er hulp voor Kerk in Actie, lokale
diaconieën en initiatieven in andere
landen zoals voedselpakketten voor
Moldavië. Wie een projecten wil
ondersteunen kan een gift overmaken op NL88 INGB 0000 300300
ten name van EO Metterdaad
onder vermelding van corona.
Meer informatie: www.metterdaad.nl/corona

Geef ons kalmte, wĳ sheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zĳn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wĳ allen zo sterk onze kwetsbaarheid
ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gĳ alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.
Amen

Door tekenen meer
rust ervaren
Je handen laten luisteren, durven
beginnen… Geloof je ook dat je
niet kan tekenen? André Bikker
van De Schilderschool denkt van
wel. Hĳ leert je anders naar de
dingen te kĳken. De Teken 7 daagse kun je los volgen of aanvullend
op het feuilleton Een traan is als
een bos, waar Gezamenlĳk Zondagsblad eerder over berichtte.
Een potlood is voldoende! Meedoen kan op basis van vrĳwillige
financiële bĳdrage.

(bron: Kerknet.be, 16 maart 2020, slotgebed)
training.mirjamvandervegt.nl/webwinkel/
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Wij lezen vandaag
Za. 9 mei
Ex. 19:16-25

Za. 16 mei
Ps. 34

Zo. 10 mei
Ps. 68:1-19

Zo. 17 mei
Ex. 20:1-17

Ma. 11 mei
Ps. 68:20-36

Ma. 18 mei
Ex. 20:18-26

Di. 12 mei
Ha. 17:1-9

Di. 19 mei
Ex. 21:1-11

Wo. 13 mei
Ha. 17:10-15

Wo. 20 mei
Ex. 21:12-27

Do. 14 mei
Ha. 17:16-21

Do. 21 mei
Ma. 28:16-20

Vr. 15 mei
Ha. 17:22-34

Vr. 22 mei
Ps. 47

Even doordenken
Christelĳk excuus voor hebzucht:
‘rentmeesterschap’.
Rikkert Zuiderveld

Colofon
Het Gezamenlĳk Zondagsblad voor de
Protestantse Kerk in Drenthe, Overĳssel en
Flevoland is een uitgave van Topic, Burg. J.C.
van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
tel. 0546 577475, info@topic-cc.nl, www.topiccc.nl
Het Gezamenlĳk Zondagsblad informeert over
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving
en houdt rekening met de verscheidenheid
binnen de kerken en de lezerskring.
Redactieadres Gezamenlĳk Zondagsblad,
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,
redactie@gezamenlĳkzondagsblad.nl
Hoofdredacteur dr. J.D.Th. Wassenaar, Dorpsstraat 43, 7447 CM Hellendoorn, 0548 - 655635,
e-mail: hoofdredactie@gezamenlĳkzondagsblad.nl
Eindredactie Willemke Wieringa
Redactie ds. W.J. Bakker, drs. A. Hekman,
drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek
Medewerkers ds. Pieter Boomsma, ds. Foekje
Dĳk, Jan Groenewegen, ds. Gerhard Heeringa, Gerrit Kraa, Leo Polhuys, Willemke Wieringa
Gemeenteberichten en Kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlĳk maandag vóór
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo
ruim mogelĳk van tevoren te worden aangeleverd
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder
kosten. Protestantse kerken in het verspreidingsgebied van onze krant kunnen hiervan gebruik
maken.
Ander nieuws Het Gezamenlĳk Zondagsblad
neemt graag berichten op over bĳvoorbeeld speciale kerkdiensten en bĳeenkomsten, jubilea, reünies,
concerten, vergaderingen en andere activiteiten
die wĳ interessant achten voor onze lezers.
Daarbĳ houdt de redactie zich het recht voor
berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar
nieuws@gezamenlĳkzondagsblad.nl

Adolf Eichmann waste tijdens het strafproces in Jeruzalem (1961) zijn handen
in onschuld, omdat de verantwoordelijkheid voor de
moord op de Joden bij zijn
meerderen lag.
DOOR DS. KO HEKMAN,
ASSEN

Eichmann
omschreef zichzelf
als slachtoffer van een misdadig
regime. Dat was niet zĳn standpunt in Argentinië, waarheen
hĳ na de Tweede Wereldoorlog
was gevlucht. Toen claimde hĳ de
volle verantwoordelĳkheid voor
zĳn misdaden en betuigde hĳ spĳt
dat hĳ er niet in was geslaagd alle
Joden te vermoorden. De Rechtbank Jeruzalem veroordeelde hem
ter dood voor genocide op de
Joden en voor misdrĳven tegen de
menselĳkheid. De filosofe Hanna
Arendt woonde het proces bĳ en
maakte daarvan een verslag *).
Banaliteit van het kwaad
Volgens Arendt was Eichmann
zich niet bewust van het kwaad
dat hĳ had aangericht. Hĳ heeft
er nooit bĳ stilgestaan wat hĳ
eigenlĳk deed. Deze pure gedachteloosheid noemt Arendt de
banaliteit van het kwaad. Klaas
Rozemond, universitair hoofddocent strafrecht aan de VU in
Amsterdam, toetst dit begrip
aan het vonnis van de Rechtbank
Jeruzalem. Bĳ dit strafproces
begint hĳ zĳn onderzoek. Waaruit
bestaat het kwaad? Waarom worden terreuraanslagen, genocides

Advertentie-adviseur voor Drenthe:
J. van Vondel, Runde ZZ 120, 7881 HR
Emmer Compascuum, tel. 0591 - 351730,
jvanvondel@hetnet.nl
Familieberichten Berichten vóór maandag
8.00 uur aangeleverd, worden opgenomen in de
eerstvolgende krant. Sturen naar
henriette@topic-cc.nl of het redactie-adres
(zie hierboven)
Abonnementen Voor opgave van een abonnement, een adreswĳziging of vragen over de
verzending kunt u contact opnemen met
Henriëtte Gerfen:
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag
is zĳ telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475.
Abonnementsprĳzen: per jaar met automatische
incasso € 67; per jaar met een factuur € 73; per
half jaar met een automatische incasso
€ 37; per half jaar met een factuur € 40
Abonnementen kunnen elk gewenst moment
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk
gewenst moment worden opgezegd, waarbĳ een
opzegtermĳn van één maand geldt. Opzeggingen
dienen schriftelĳk of per email te geschieden. Een
opgezegd abonnement loopt door tot afloop van
de betalingsperiode.
Het Gezamenlĳk Zondagsblad verschĳnt minimaal
33 keer per jaar. Wekelĳks in de periode van
oktober t/m maart, in de tussenliggende periode
minder frequent. Zie voor de verschĳningsdata:
www.gezamenlĳkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

en soortgelĳke misdaden vormen
van kwaad genoemd?*). Om te
voorkomen dat we onze menselĳkheid verliezen moeten we onze
oordelen baseren op de menselĳke waardigheid en verscheidenheid als basis van de moraal en
het strafrecht.
Wil van Hitler
Arendt beschrĳft Eichmann als
een doorsneemens, die niet kon
inzien dat hĳ bĳ een enorme misdaad werd betrokken. Hĳ wilde
een gezagsgetrouwe burger zĳn
en zich onderwerpen aan de wil
van Hitler, het recht van zĳn land
gehoorzamen en het belang van
het volk dienen. Zĳn intentie was
het Joodse volk vernietigen. Dat
was in overeenstemming met
sociale normen en bevelen van
meerderen, en die waren gebaseerd op de wil van Hitler, die
het recht van Nazi-Duitsland
bepaalde.

DOOR K ATRIE

YGERNE TEN B

Dauwtrapp
len uitdelen
toogdag bez
negentiende
Hemelvaart
Veel animo
hemelvaarts
dat men no
vaart voor s

Rode Kruispaspoort onder de
naam ‘Ricardo
Klement’ dat
Eichmann
gebruikte om
Argentinië in te
komen in 1950.

Hĳ wil juist gehoorzamen. Die
gedachteloze gehoorzaamheid
leidde ertoe dat een normaal
mens als Eichmann enorme misdaden kon begaan.

Ideologische dader
Rozemond stelt echter dat Eichmann genocide pleegde op grond
van een racistische ideologie.
Volgens hem beschikte hĳ wel
over het denkvermogen dat nodig
Gehoorzaamheidsplicht
was om over zĳn eigen daden
Eichmann was zich niet bewust
en die van anderen te oordelen.
van het immorele en misdadige
De dader als mens behandelen
karakter van zĳn gedragingen.
betekent hem verantwoordelĳk
Moreel bewustzĳn ontbrak.
houden voor zĳn daden. De verZĳn gehoorzaamheidsplicht was
belangrĳker dan de plicht om niet nietiging van het Joodse volk was
een racistische
mee te werken
moord, gebaseerd
aan volkenmoord.
EICHMANN OMSCHREEF ZICHZELF
op een nationaHĳ was gebonALS SLACHTOFFER VAN EEN MISDADIG
listische ideologie
den aan zĳn eed
REGIME.
waarin de tradivan trouw. Zĳn
tionele moraal en het recht vergehoorzaamheid was onbegrĳpeworpen werden. Daarom is het
lĳk en daarom banaal. De banale
kwaad een ideologische kwaad te
dader is zich van geen kwaad
noemen en Eichmann een ideolobewust, hĳ beseft niet dat zĳn
gische dader.
daden in strĳd zĳn met morele,
sociale en juridische normen.

Hemelvaa
We namen
grens en rei
lĳk - naar It
Heleen Keiz
Nederland i
gezin opgeg
Recht verspeeld
de Italiaan G
Het definitieve oordeel van
vestigde zic
Arendt over Eichmann is: je hebt met 125.00
een beleid ondersteund en uit- bardĳe. Mon
gevoerd om volken uit te roeien zĳn Autodro
alsof jĳ en je meerderen het recht Formule 1-c
hadden te bepalen wie wel of niet autosport-f
de aarde mogen bewonen. Zĳ
houdt hem hiervoor persoonlĳk
verantwoordelĳk. Je bent een
genocidepleger en daarom heb je
het recht verspeeld tussen mensen te leven. Zĳ vindt de banaliteit van Eichmann geen relevante
factor bĳ haar beoordeling van
het kwaad. De intentie om een
volk te vernietigen is niet banaal;
het is de kern van het menselĳke
kwaad.
Een pittig, maar leerzaam boek.
*) Eichmann in Jeruzalem. De banaliteit van het kwaad.
Hannah Arendt. Uitg. Atlas Contact, elfde druk 2019
ISBN 9789046705209; Het menselĳke kwaad. Hannah
Arendt, Adolf Eichmann en het oordelen over het kwaad.
Klaas Rozemond. Uitg. Boom Amsterdam 2020 ISBN
9789024430703.

boeken

Overname Bĳ gehele of gedeeltelĳke overname
van artikelen wordt men vriendelĳk verzocht de
bron te vermelden en een exemplaar van het nummer waarin dit artikel is overgenomen, aan de
redactie te zenden.
Advertenties Voor informatie over tarieven en
plaatsingsmogelĳkheden belt u naar 0546 - 577475
(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal
kunt u vrĳdags vóór 12.00 uur digitaal aanleveren bĳ Gezamenlĳk Zondagsblad, Burg. J.C. van
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, liselore@
topic-cc.nl
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Hij waste
zijn handen
in onschuld

DOOR DOOR DS. A . HEKMAN EN DS.
EVERT VAN DER VEEN

Het Koninklĳk NederlandsIndisch Leger. Geschiedenis,
uniformering en uitrustingen 1911-1942. Tristan Broos
Uitg. WalburgPers. Zutphen 2019
Prĳs € 60
Het Koninklĳk NederlandsIndisch Leger. Geschiedenis,
uniformering en uitrustingen
1911-1942. Tristan Broos. Dit
boek gaat over de transformatie van de uniformering van het
KNIL in de jaren 1911-1942 in
navolging van de grote omslag
van de uniformering van de buitenlandse koloniale legers rond
de eeuwwisseling. Men stapte
af van uniformen in opvallende
kleuren en ging over op kaki of
dril. Het KNIL verruilde in 1911
het oude vertrouwde blauwe
velduniform voor het grĳsgroen
en werd hiermee koploper in

Zuidoost-Azië. In het boek worden uniformen en uitrustingsstukken beschreven. De uitgave
bevat meer dan 1000 afbeeldingen in kleur en wit. Een prachtige informatiebron voor lezers
met militaire en historische
interesse. (AH)
Daarom blĳ f ik bĳ de kerk.
Uitg. Adveniat Baarn 2020. Prĳs
€ 14,90
Veertien katholieke en protestantse prominenten vertellen
hun kerkelĳke betrokkenheid.
Ze geloven in de toekomst van
de kerk en vertellen in persoonlĳke verhalen waarom ze graag
bĳ de kerk blĳ ven. Inspirerend
en bemoedigend. Veel om over
na te denken en om ook te blĳ ven. (AH)
De kruisvaarders. De
strĳ d om het Heilige Land.
Dan Jones. Uitg. Omniboek
Utrecht, 2019. Prĳs € 35
De Britse historicus schrĳ ft
over mensen die in de hoop op

geestelĳke verlossing, beloofd
door de Paus, bĳ wĳze van boetedoening aan de kruistochten
deelnamen. Deze middeleeuwse
oorlogen tegen de moslims
werden goedgekeurd en gestimuleerd door Rome. Het boek
bestaat uit een reeks opeenvolgende, chronologisch geordende episoden waarin mensen
die bĳ de kruistochten betrokken waren, centraal staan. Het
wordt in de context geplaatst
van concurrerende geschiedenissen van kruistochten en volksbewegingen in Europa. In een
epiloog gaat de schrĳ ver in op
het gebruik van de term kruistocht door moslimse bewegingen en westerse heersers. (AH)

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK

die dit beroep heeft aangenomen

Beroepen
te Leidschendam, ds. M.
Hameete te Renswoude-Ederveen
(gereformeerd, via mobiliteitspool),

te Tricht (hervormd), ds. H.G.
Fonteyn te Culemborg (voormalig
legerpredikant), die dit beroep
heeft aangenomen
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Wat doen we nog aan Hemelvaart?
Een welkome vrije dag, het begin van een lekker lang weekend. Meer
is er niet overgebleven van de veertigste dag na Pasen. Dat Jezus na
zijn overwinning op de dood naar de hemel is opgevaren, vindt weinig
weerklank meer. Niet in Nederland en ook niet elders in de wereld.
DOOR K ATRIEN RUITENBURG EN
YGERNE TEN BRINKE

Dauwtrappen. Hemelvaartsbollen uitdelen. Een (christelĳke)
toogdag bezoeken (al sinds de
negentiende eeuw werden die op
Hemelvaartsdag georganiseerd).
Veel animo is er niet meer voor
hemelvaartsgebruiken. Laat staan
dat men nog weet waar hemelvaart voor staat.
Hemelvaart in Italië
We namen een kĳkje over de
grens en reizen - virtueel natuurlĳk - naar Italië. Daar woont
Heleen Keizer Benedetto. Zĳ is in
Nederland in een gereformeerd
gezin opgegroeid, trouwde met
de Italiaan Giovanni Benedetto en
vestigde zich in Monza, een stad
met 125.000 inwoners, in Lombardĳe. Monza is bekend door
zĳn Autodromo Nazionale, het
Formule 1-circuit dat elk jaar veel
autosport-fans trekt. Vroeger

was het een van de belangrĳkste
steden van Lombardĳe. In het
centrum staat de duomo, gewĳd
aan koningin Theodolinda, die in
de zesde eeuw de kathedraal liet
bouwen.
Icoon
Een paar jaar na haar huwelĳk
trad Heleen toe tot de Katholieke kerk. In haar woonplaats
maakt ze deel uit van de parochie van San Biagio (Sint Blasius). “Samen met twee andere
parochies vormt San Biagio een
pastorale gemeenschap die
is genoemd naar de Hemelvaart: l’Ascensione del Signore”,
vertelt Heleen. “Tussen de drie
parochiekerken circuleert een
Hemelvaartsicoon, geschilderd
door de Roemeense kunstenaar
Aurel Ionescu (in 1951 in Boekarest geboren). Hĳ hanteerde
voor deze icoon een traditionele
indeling: in het bovenste gedeelte

zien we Christus omgeven door
engelenmachten en in het onderste gedeelte de apostelen, Maria
en engelen. Hoewel het Evangelie
en de Handelingen het niet bevestigen, was het de diepe overtuiging van de vroegchristelĳke
gemeenschap dat Maria aanwezig is geweest bĳ alle belangrĳke
momenten in het leven van haar
zoon.”
Geen vrĳe dag
Typisch Italiaanse (volks-)gebruiken rond Hemelvaart is Heleen
nooit tegengekomen. “De Italianen krĳgen er geen vrĳe dag voor.
Gelukkig wel voor andere feesten
die we in Nederland dan weer
niet kennen, zoals ‘Maria Hemelvaart’ op 15 augustus. Natuurlĳk
wordt er in de kerk wel aandacht
besteed aan Hemelvaart, maar
niet op donderdag. Sinds 1977
gebeurt dat op de zondag voor
Pinksteren.”
We slaan het Reformatorisch
Dagblad er ook even op na. En ja
hoor, daar vonden we het volgende berichtje van 16 maart 1977:
ROME - Hemelvaartsdag zal voort-

Mozaïek van Hemelvaart van Jezus Christus in de basiliek van San Marco, Venetië, Italië

Dauwtrappen
Het gebeurt nog wel, maar
steeds minder en dit jaar helemaal niet: dauwtrappen op
Hemelvaartsdag. Grote groepen
vrienden en vriendinnen trekken
er ’s morgens vroeg per fiets op
uit, vaak voorzien van proviand
en kratten bier. De oorsprong
zou terug te voeren zĳn op het
heidense meifeest waarbĳ de
heropleving van de natuur werd
gevierd. De mensen stonden
vroeg op om zingend en blootsvoets buiten te dansen. De
dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben.
Folklorekenner K. ter Laan had
geen goed woord over voor het
dauwtrappen in zĳn Folkloris-

tisch woordenboek van Nederland en Vlaams België (1949):
‘Het feest is in de steden veelszins ontaard. (...) Op verschillende plaatsen van Westelĳk
N. Brabant gaat de harmonie
of fanfare des morgens vroeg
dauwtrappen. De leden trekken met volle muziek naar een
naburig dorp omstreeks drie uur
in de morgen en wonen daar
de Vroegmis bĳ. In de loop van
de voormiddag keren ze huiswaarts; menigeen is dan topzwaar.’
Ook De Gelderse volksalmanak
van 1858 meldt dat het dauwtrappen in Gelderland ontaardde: ‘ … rumoer, spektakel, dronkenschap en tenslotte eenige
knechts en meiden die uit hun

dienst werden gejaagd’.
In Overĳssel heette dauwtrappen ook wel ‘hemelvaren’, een
spektakel dat overgoten werd
met alcohol. ‘Op den morgen
van Hemelvaart met het eerste
daglicht naar buiten, de jeneveren brandewĳnflesch in den zak
en na zich onder priëlen verlustigd te hebben, voor den middag
terug.’
Amsterdammers trokken in de
19e eeuw eveneens vroeg de
stad uit om buiten te bivakkeren onder het genot van koek,
rozĳnen, krakelingen, vĳgen en
een ‘cruycxken goed nats’. Zĳ
zongen en dansten, maar ook
zĳ moesten om negen uur weer
paraat zĳn om de mis bĳ te
wonen.

aan in Italië niet meer op de 40ste
dag na Pasen, een donderdag,
gevierd worden. De 7de zondag
na Pasen wordt de nieuwe Hemelvaartsdag en daarmee zĳn de Italianen weer een vrĳe dag armer. De
nieuwe Hemelvaartsdag werd offi cieel bekendgemaakt door de Italiaanse bisschoppenconferentie.
De R.K. Kerk in Italië is bezig een
aantal van haar feestdagen naar de
zondag te verschuiven in overeenstemming met maatregelen van de
regering om de economie in Italië
te verbeteren. Veel kerkelĳke feestdagen betekenen een vrĳe dag voor
de werkende Italianen en door het
aantal vrĳe dagen te verminderen
probeert de kerk haar steentje bĳ te
dragen voor de verbetering van de
economie.
Wel vrĳe dag
Hoe zit dat in andere landen?
We neuzen even op Wikipedia
en lezen daar dat Hemelvaart
een officiële feestdag is in België,
Denemarken, Duitsland, Finland,
Frankrĳk, Ĳsland, Liechtenstein,
Luxemburg, Monaco, Nederland,
Noorwegen, Oostenrĳk, Portugal, Zweden en Zwitserland. In
Portugal wordt deze dag in de
volksmond zelfs Quinta-Feira
da Ascensão (Hemelvaartsdonderdag) genoemd in plaats van
de officiële benaming: A Festa
da Ascensão (het feest van de
Hemelvaart).
Hongarĳe, Polen en Spanje vieren
Hemelvaart, net als Italië, ook op
de zondag voor Pinksteren.
Canada
We zoeken nog even verder en
belanden in Canada, Hamilton.
De theologe Femke EelenbaasVisser woont en werkt er al weer
enkele jaren. Aan Hemelvaart
doen ze daar niet veel, vertelt
ze. “Tĳdens een Skype-sessie
met m’n ouders kwamen we
daar laatst over aan de praat. Zĳ
vroegen zich af of wĳ hier ook de
veertigdagentĳd kennen. Omdat
Hamilton een groot aantal katholieken herbergt (met name Italianen) was Aswoensdag en Shrove
Tuesday/Mardi Grass hier in de
periode wel een ding. Meer dan
in het overwegend protestantse
Noorden van Nederland... Maar
Canadezen kennen weer geen
tweede Pinkster-, Paas- en Kerstdagen. Ook Hemelvaart is geen
nationale vrĳe dag. Ze doen er
niets aan.”
Austalië en Indonesië
Indonesiëdeskundige Ken Sitiawan treffen we aan in Australië.
Ken groeide als dochter van een
Nederlandse moeder en een
Indonesische vader op in een
Nederlandse vrĳgemaakt gereformeerde familie. Moeder overleed
toen Ken nog klein was, waarna
vader haar alleen opvoedde. Ken
woont inmiddels met haar eigen
gezin in Australië en haar vader
remigeerde naar zĳn geboortekampung in Indonesië. Ken: “Ik
weet niet wat de gebruiken zĳn
rondom hemelvaart in Indonesie
of Australië, wat natuurlĳk niet
wil zeggen dat ze er niet zĳn.
In het overwegend Islamitische
Lees verder op pagina 10
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Wat er misging
In het vorige GZ kon u lezen
dat Gert Schreuders met zĳn
kleindochters Mirna en Aafke
naar Westerbork ging. Zĳ
lazen daar de namen van de
slachtoffers van WOII die vanuit
Nederland zĳn gedeporteerd en
gedood. Hebt u ook de mooie
foto’s gezien die erbĳ stonden?
Gemaakt door fotograaf Jan
van de Maat, in opdracht van
het Reformatorisch Dagblad.
Helaas waren we dat vergeten
te noemen in het Gezamenlĳk
Zondagsblad. Hopelĳk kunnen we
het op deze manier goedmaken.

RD en fotograaf Jan van der Maat: excuses. Hartelĳk
dank voor het kosteloos beschikbaar stellen van deze
mooie foto’s!

Kinderen praten
thuis over geloof
‘Er op uit!’ heeft een oplossing
gevonden voor de kerk- en
kinderdiensten die nu niet
doorgaan. Ze biedt gezinnen
thuisonderwĳs aan. Het
kinderwerkprogramma geeft
ouders de gelegenheid het
geloof op eenvoudige wĳze te
delen en te leren vertrouwen
op God in deze moeilĳke
tĳd. De lessen die nu kunnen
worden gevolgd, lopen tot de
zomervakantie en gaan over
Abraham. Eenvoudig registreren
kan via www.kinderwerkeropuit.
nl/thuisonderwĳs. De lessen zĳn
direct te gebruiken.
Wie zich heeft geregistreerd via deze site, heeft recht
op 8 weken gratis les.

Training palliatieve
zorg
Verschillende hospices,
verpleeghuizen en terminale
thuishulpteams zĳn op dit
moment op zoek naar vrĳwilligers
die hun team kunnen versterken.
Wilt u zich hiervoor inzetten?
Dan kunt u een training-opafstand volgen bĳ de Nederlandse
Patiënten Vereniging (NPV). Van
tevoren wordt met u besproken
welke haken en ogen aan dit
vrĳwilligerswerk zitten, zodat
u weet waaraan u begint. Na
de training brengt de NPV u in
contact met een organisatie bĳ
u in de buurt waar u aan de slag
kunt als vrĳwilliger.
Voor meer informatie gaat u naar: https://npvzorg.nl/
aanmelden-online-training-palliatieve-zorg/
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RTV-tips
Zondag 10 mei
KRO-NCRV | NPO2 | 15.25
Het denkende hart van
Etty Hillesum
Hoe komt het dat de woorden van deze joodse vrouw, die
al meer dan 75 jaar geleden in
Auschwitz is vermoord, nu nog
zoveel mensen inspireert?
Maandag 11 mei
EO | NPO1 | 21.30
Het Familiediner
Als je dochter besluit te gaan
scheiden van haar man, kan dat
voor ouders veel verdriet opleveren. Lukt het Bert van Leeuwen
om de familie weer aan tafel te
krĳgen?
Dinsdag 12 mei
EO | NPO3 | 22.15
Jouw schuld dat ik dik ben
De 16-jarige Evie weegt bĳna 140
kilo. Ze schaamt zich om met
haar ouders over straat te lopen,
omdat ze met zĳn drieën 400
kilo wegen. Ze vindt dat het haar
moeders schuld is dat ze te dik is,
omdat die altĳd te grote porties
opschept.
Woensdag 13 mei
EO | NPO2 | 20.30
Oases in de Oriënt
Erbil, Irak. Het is één van de Arabische steden waar Kefah Allush
graag komt. Terwĳl in de rest van
Irak regelmatig conflicten uitbreken tussen de vele verschillende
bevolkingsgroepen lĳkt Erbil een
vredige oase.
Donderdag 14 mei
KRO-NCRV | NPO3 | 20.25
Keuringsdienst van Waarde
Het hele jaar door zĳn de viskramen ermee versierd: posters die
ons vertellen dat de Hollandse
Nieuwe weer is aangeland. Maar
wanneer is die Hollandse Nieuwe
nou echt nieuw?
Vrĳdag 15 mei
NTR | NPO2 | 20.35
Verborgen Verleden
Het leven van parlementair journalist en politiek commentator
Ferry Mingelen heeft zich zo ongeveer zĳn hele leven in Den Haag
afgespeeld. Ferry ontdekt dat hĳ
niet de enige Mingelen is voor wie
dat geldt: voor een voorvader van
hem draaide ook alles al om politiek en journalistiek.
Zaterdag 16 mei
EO | NPO2 | 18.15
Nederland Zingt
”Je zult bĳ ons blĳven of je nooit
bent weggegaan”. Deze ontroerende woorden zingt zangeres
Pearl Joan. Van meisjeskoor Belle
Magali klinkt hun prachtige versie
van het Sela-lied ‘Mĳn Herder’.
Dit alles speelt zich af in Brielle.
Zondag 17 mei
EO | NPO2 | 9.20
Kerkdienst
De komende weken zendt de EO
iedere zondagmorgen om 9.20
een TV-kerkdienst uit op NPO2.
Aanleiding voor de speciale TVdiensten zĳn de maatregelen rond
het coronavirus.
Lees verder op pagina 10

vervolg van pagina 9

Indonesië is Hemelvaart wel een
officiele vrĳe dag, hier in Australië niet. Wel wordt er een kerkdienst gehouden, maar aangezien
het geen officiële vrĳe dag is vraag

Hemelvaart(en)
Al in het Oude Testament is
twee (wellicht drie) keer sprake
van een hemelvaart, namelĳk bĳ
Henoch, Elia en ook van Mozes
werd geen graf gevonden.
Handelingen 1:1-12 handelt
over Jezus’ hemelvaart. De
discipelen waren erbĳ en kregen de belofte dat de Heilige
Geest snel zou komen om hen
te helpen en te ondersteunen.
‘Toen hĳ dit gezegd had, werd
hĳ voor hun ogen omhoog
geheven en opgenomen in
een wolk, zodat ze hem niet

ik me af hoeveel mensen daar bĳ
aanwezig zĳn. Gek eigenlĳk, als
je bedenkt dat de veertig dagen
voor Pasen hier echt een ‘ding’
zĳn. Hemelvaart hoort daar toch
ook bĳ?! Goede Vrĳdag is hier
heel bĳzonder. De meeste gelo-

meer zagen. Terwĳl hĳ zo van
hen wegging en zĳ nog steeds
naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen
in witte gewaden bĳ hen. Ze
zeiden: ‘Galileeërs, wat staan
jullie naar de hemel te kĳken?
Jezus, die uit jullie midden in
de hemel is opgenomen, zal op
dezelfde wĳze terugkomen als
jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ (Handelingen
1:9-11 NBV). In de hemel zit
Jezus aan de rechterhand van
God de Vader. Hĳ zal terugkomen naar de aarde, om het
Laatste Oordeel uit te voeren.

vige mensen bakken dan speciale
broodjes, de zogenaamde ‘hot
cross buns’. Om drie uur gaat

men naar de kerk. Alles is dicht.
Overal is het echt muisstil...”
Dit artikel verscheen eerder in Maandblad Reveil

Hemelvaartweetjes
Hemelvaartsdag is ook het
feest van de Christelĳke Arbeidersbeweging. Men herdenkt
dan dat in 1891 de pauselĳke
encycliek over sociale rechtvaardigheid, Rerum Novarum,
werd afgekondigd.

ten georganiseerd zoals het
Breda Jazz Festival, Dauwpop
in Hellendoorn, het Nederlands jongleerfestival, boekenmarkten, jaarmarkten en
braderieën. In Hoek van Holland wordt het strandseizoen
geopend.

In Brugge (België) vindt jaarlĳks
op Hemelvaartsdag de HeiligBloedprocessie plaats.

Deze dag is door de ANWB
gedoopt tot Nationale Stoomtreindag

In Vlaanderen heette Hemelvaart vroeger ‘Vliegende Vleesdag’. Dan werden vogels gegeten die de dag ervoor gevangen
werden door kinderen.

Hemelvaartsdag valt op de
39e dag na eerste Paasdag en
10 dagen voor Pinksteren. De
vroegst mogelĳke datum is 30
april, de laatst mogelĳke is 3
juni. Dit jaar is het op 30 mei
Hemelvaart.

Diensten.
21 mei (Hem
male dienste
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nodig hebbe
op met een
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In Nederland worden jaarverdriet heb
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door de treinkapingen bĳ Wĳskers dat 70 jaar geleden - op
omdat de tĳ
ter, tussen station Hoogeveen en
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prille begin t
station Beilen (2 tot 19 december
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Diensten. Er worden op 10, 17 en
21 mei (Hemelvaartsdag) geen normale diensten gehouden.
Pastorale hulp: Mocht u die
nodig hebben, neemt u dan contact
op met een van de ouderlingen.Zieken, eenzamen en allen die pĳn en
verdriet hebben wensen we Gods
troost en nabĳheid toe, en die
komt vaak via mensen uit de eigen
omgeving, want zoals Jezus zei: “Ik
wil voortaan geen andere handen
om hier op aarde mĳn wil te doen,
dan de uwe”.
Overdenking: “Ik erken, o Heer,
dat het niet aan de mens is zĳn weg
te bepalen, zĳn pad uit te zetten,
te kiezen waarheen hĳ zal gaan.”
(Jeremia 10:23) Je kunt niet alles
sturen, want je hebt het stuur niet
in handen. Je wordt op je levensweg geplaatst. Je bent onderweg
omdat de tĳd je meeneemt van de
prille begin tot aan je laatste snik.
Je struikelt, valt en staat weer op.
De ene dag loop je zingend en licht,
de andere dag zie je enkel leeuwen
en beren op je pad. Soms kĳk je
om in verbazing: hoe ben je over
die afgrond gesprongen? En steeds
opnieuw moet je kiezen, nadenken over de details van de reis,
over je vaart, over een rustpunt,
over de vraag of je doorloopt of
dat je voor even van het uitzicht
geniet, of je iemand passeert of
dat je met iemand oploopt. Op je
gevoel of op goed geluk neem je
dan een beslissing. Je kunt niet voor
en ander levenspad kiezen, maar
het is aan jou hoe je je pad loopt.
Je hebt mensen die trouw zĳn aan
een bepaalde beslissing en je hebt
mensen die steeds opnieuw willen
veranderen omdat er iets tegenvalt. Je hebt ook mensen die nooit
tot een beslissing komen, die nooit
denken: het moet toch echt anders,
mensen die maar door leven in de
sleur van elke dag. Maar dat is ook
een keuze, nietwaar? (uit: Toeval
bestaat niet door Joke Verweerd)
ost die u
mail ont- Bĳbel als album van heilige
verhalen. De Bĳbel neemt in de
wereld van de boeken een unieke
positie in. Hĳ vormt een verzamen God?
ling van oud-oosterse literatuur
uit verschillende eeuwen. Met
als gemeengoed dat de schrĳvers
Daniël
zich geïnspireerd wisten door
een geloof in God. Hun verhalen
vormen een grote verscheidenheid. Diverse literaire genres lopen
kker
door elkaar heen, zoals novellen,
geschiedverhalen, gedichten, liederen, spreekwoorden, brieven en
e ‘Boost zelfs wetten. Het zĳn alle verhalen,
enst’
die reeds lang, voor ze op schrift
enlĳk
werden gesteld, van “mond tot
oor” gingen. De mensen ervoeren
ze als zeer belangrĳk. Ze bevatten
atis.
zowel getuigenissen als aanwĳzinement:
gen hoe in het leven te staan. Om
dagsblad. te voorkomen dat deze geloofsverhalen verloren gingen, werden
ze niet alleen doorverteld maar

ook op schrift gesteld. Dat laatste
was een luxe bezigheid. Daarvoor
moest je geleerd en voldoende geld
hebben, De oudste geschreven
teksten van het joodse volk zĳn
waarschĳnlĳk de Tien Geboden van
de profeet Mozes. Daarin werden
de afspraken vastgelegd hoe men
zich als Gods volk had te gedragen. Met name toen het volk van
Israël in Babylonische ballingschap
werd weggevoerd, werd het belang
onderkend de eigen geschiedenis
op te schrĳven. Zodat dat de verhalen over eigen cultuur en geloof
niet in de vergetelheid zouden
raken. Het schrĳfmateriaal in de bĳbelse oudheid varieerde van streek
tot streek. In Mesopotamië, het
huidige Irak, gebruikte men voornamelĳk klei en steen, in Egypte
steen en papyrus. In Israël werden
vooral Papyrus en leer (perkament)
gebruikt. (door: Jan ter Haar)
Hemelvaart, een feestdag met
een verhaal over afscheid nemen
en alleen verder gaan. Met Pasen
is Jezus opgestaan uit de dood.
Veertig dagen later verlaat Hĳ met
de apostelen Jeruzalem. Ze beklimmen een berg aan de oostkant van
de stad.
Daar vertelt Hĳ dat zĳn taak op de
wereld is volbracht. Hĳ geeft zĳn
leerlingen de opdracht om in Jeruzalem te wachten op de kracht van
de Heilige Geest. Tot ieders verbazing stĳgt Jezus daarna op naar
de hemel. De apostelen hoefden
niet verdrietig te zĳn. Ze moesten
doorgaan met het verspreiden van
Gods boodschap. Toch bleven ze
verslagen en in de war achter.
Hemelvaart valt vaak midden in de
meimaand, en wordt veelal gevierd
door in de vroege morgen te gaan
dauwtrappen in de vrĳe natuur,
vaak met een hele groep. Dit is in
Blankenham ook al jaren een goede
gewoonte; met gemeenteleden
en belangstellenden dauwtrappen,
gezamenlĳk ontbĳten en om daarna
met z’n allen de kerkdienst bĳ te
wonen. Helaas kan dat dit jaar vanwege het coronavirus niet door
gaan.
Niet alleen in het christendom
bestaat er een Hemelvaart, ook in
de islam kent men het verschĳnsel (de hemelvaart van de profeet
Mohammed). En in de oosterse
orthodoxe kerken gelooft men dat
iemands ziel na de dood begint aan
een hemelreis,
die veertig dagen duurt. Bĳ een
aantal mensen roept het verhaal
van Hemelvaart een verweesd
gevoel op: Jezus verdween
uit het directe gezichtsveld van
mensen, doordat Hĳ terugging naar
zĳn Vader. Vanuit die beleving kreeg
de zondag na Hemelvaartsdag de
naam “Wezenzondag”. Een dag
waarop mensen toch niet zonder
hoop worden gelaten, want men
leest dan uit het Johannes-evangelie
de afscheidswoorden van Jezus: “Ik
zal u niet als wezen achterlaten”
(Johannes 14,18). Hĳ belooft zĳn
leerlingen de Heilige Geest om
hen te steunen en te bemoedigen.
Hemelvaartsdag is een dag waarop
we de mogelĳkheid vieren van een
verbinding tussen hemel en aarde.
Hemelvaart houdt de belofte van
Pinksteren in. (uit: Weet wat je
viert, museum Catharĳneconvent)
Gebed: Donker in onze dagen,
donker in onze nachten. De weg
van ons leven, gehuld in duister van
niet weten en niet kunnen. Waarheen? Waarvoor? Waarom? Het
vragen houdt niet op, de wereld
lĳkt verdwaald en onze dromen
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lĳken kwĳt, de dromen van de
mensen, de dromen van dat licht
waar wĳ zo naar uitzien. Maar nog
steeds blĳven mensen bĳ elkaar,
om elkaar aan te sporen niet in het
donker te blĳven. Goede God, help
ons bĳ ons zoeken naar die droom,
soms zo ver weg, maar eens ergens
weer zichtbaar en heel nabĳ. Breng
uw licht dichterbĳ. Amen (uit:
Licht, PKN)
Citaat: Ik ben gaan inzien dat het
geloof een organisme is dat groeit met
de tĳd. Blĳft het stabiel, dan sterft
het. Wil het voortleven, dan moet het
kunnen veranderen. (Godfried Bomans, 1913-1972, Nederlands prozaschrĳver van vooral humoristisch
werk)
Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente Blankenham,
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba

Blokzijl

P R OT. G E M .

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

Zondag 03 mei en ook zondag 10 mei om 10.00uur onlinekerkdiensten via kerkdienstgemist.
nl vanuit de Grote Kerk te Blokzĳl.
Het is zoals het is! Laten we toch in
deze bĳzondere tĳd gebruik maken
van de mogelĳkheden, die er zĳn.
Heel veel goeds toegewenst en ‘s
Heren zegen!
Wie wil je straks zĳn?
Straks, als het coronavirus ons niet
meer verlamt, hoe ziet de wereld
er dan uit? Een vraag die heel veel
gesteld wordt. De wereld zal nooit
meer hetzelfde zĳn, hoor ik (weer).
Wordt het anders? En wat dan?
Weten we de verbondenheid, de
saamhorigheid, de enorme dienstbaarheid die we nu zien, kunnen
we dat vasthouden? Komt er een
nieuwe “wereldorde?” Wat hebben we geleerd? Nou, een ding
heb ik geleerd: dat alles met alles
is verbonden! Corona ontstond in
China, maar misschien gebeurt er
de volgende keer iets in Nederland
dat wereldwĳde gevolgen heeft. Je
weet het tegenwoordig niet meer.
De wereld is een dorp. Altĳd al
geweest ook. Een prachtig blauw
dorp in een reusachtig heelal. Een
dorp ook, waarin inwoners voor
zichzelf en hun gezin zorgen, voor
anderen, maar (en dat is de keerzĳde) elkaar ook bedreigen en
bedriegen. Welke lering trekken
die inwoners uit deze afschuwelĳke
periode?
Laten we die vraag vooral eens aan
onszelf stellen. Wie wil ik graag zĳn,
als dit voorbĳ is. Wat heb ik ervan
geleerd? Hoe heeft het mĳ veranderd? Want het raakt ons allemaal
en het brengt van alles in ons naar
boven: creativiteit, behulpzaamheid, goedheid. En het stemt ons
ook tot nadenken. Tenminste, dat
denk ik en dat hoop ik. We zitten
immers in quarantaine! In een tĳd
van afstand nemen (letterlĳk, maar
toch ook figuurlĳk hoop ik), van
onthouding, van vasten, van bezinning. Net als onze moslim broeders
en zusters: zĳ be-leven de tĳd van
Ramadan. Zondag horen we in de
kerk over die Onherkenbare, die,
staande aan de oever van het meer,

een zevental vissermannen aanspreekt. Ze hebben hard gewerkt,
maar er zit nog geen visje in hun
netten. Hĳ roept: “Kinderen, gooi
je net uit aan de rechterkant van
jullie bootje. Mĳn woorden: gooi
het eens over een andere boeg. Is
het daar niet de hoogste tĳd voor?
Een andere manier van (samen)
leven, een andere, duurzame economie, andere politieke verhoudingen, meer en vooral betere
internationale samenwerking, een
ander leefpatroon! Laten we de
moed hebben om onze netten over
de andere boeg te gooien. Ook wat
onszelf betreft! Ons eigen doen en
laten, onze manier van praten en
naar anderen kĳken. Die Onherkenbare op de oever van het meer
laat ons ervaren dat er een ongekende oogst ligt te wachten. Overvolle netten. Hĳ zegt ons: In Gods
naam, durf jĳ het??
ds. Jelle Vonk
Pastoraat
Onze gedachten en gebeden gaan
uit naar onze gemeenteleden die
onder behandeling zĳn van specialisten, te kampen hebben met
effecten van operaties en/of behandelingen. Wĳ denken daarbĳ ook
aan partners en gezinnen.
Ook gedenken wĳ hen die jarig
zĳn, een jubileum of andere blĳde
gebeurtenissen te vieren hebben en
dit vanwege de beperkende maatregelen niet met hun dierbaren
kunnen vieren en delen. Van ons
allen: onze hartelĳke felicitaties!
Wĳ wensen allen die getroffen zĳn
door het coronavirus veel sterkte
toe en bidden om een voorspoedig
herstel.
En ook denken wĳ aan hen die hun
partners of familieleden niet kunnen bezoeken of op een andere
manier kunnen ondersteunen vanwege het coronavirus
Ook gedenken we de getroffen
ondernemers in onze regio. Kappers, fysiotherapeuten, horeca, de
toeristensector en de vele anderen,
die ik hier niet bĳ name noem. Wat
hopen wĳ met jullie op betere tĳden!
De weg die we als samenleving in
deze tĳd gaan is lang en onvoorspelbaar. Er zĳn hoopvolle ontwikkelingen, de scholen, de kinderopvang en andere bedrĳvigheid
wordt voorzichtig ontdaan van de
ketenen. Het aantal opnames op
de IC’s verminderen, alsook het
aantal sterfgevallen. Dat is geweldig
nieuws!
Maar er is alle reden om alert te
blĳven, ons aan de regels te houden. Laten we geen onverantwoorde dingen doen, opdat we niet
weer in een ander (dieper?) moeras
terecht komen. Voor jullie allen:
Houd vol, heb lief en houd moed!
ds. Jelle Vonk
‘De levende waakt over je gaan en
komen, van nu aan tot in eeuwigheid.’
lied 711b
Bezoekdienstkalender
Jarig op 2 mei mw G. Donker-Jager,
84 jaar, Buurtsteeg 7 Blankenham;
Op 3 mei dhr J van der Veen, 84
jaar, Houtzagerĳweg 24 Blokzĳl;
Op 11 mei mw T. Nouwen, 77 jaar,
Veldhuisweg 6 Blokzĳl; Op18 mei
dhr A de Jonge, 77 jaar, Barend
Loosweg 51 Blokzĳl; op 19 mei dhr
R Hoolsema, 80 jaar, Geert Luchesenstraat 6 Scheerwolde; Op 20
mei mw J. W. A. Dansig-Postma, 77
jaar, Wetering West 23 Wetering;
op 24 mei mw V. Smedes-Winters,
84 jaar, Prins Willem Alexander-

RTV-tips
Zondag 17 mei
KRO-NCRV | NPO1 | 20.25
Boer zoekt vrouw
Ruim 15 jaar geleden was de eerste serie Boer zoekt Vrouw. Yvon
Jaspers is erg benieuwd hoe het
nu met ze gaat. Hoe kĳken de
deelnemers van de verschillende
series terug op hun zoektocht? Is
de liefde nog altĳd in hun leven?
Hoe gaat het met hen in deze
rare tĳden?
Maandag 18 mei
KRO-NCRV | NPO2 | 20.25
Vader in de tuin
De familie Korevaar uit Nieuwerkerk aan den Ĳssel staat voor
een belangrĳke keuze. Opa Kees
(89) is weduwnaar en woont
nog zelfstandig. Hĳ wil de laatste
jaren niet in een verpleeghuis
slĳten. Schoondochter Anita
oppert dat hĳ bĳ hen in de tuin
mag komen wonen.
Dinsdag 19 mei
NTR | NPO3 | 20.25
Dream School
Voor de vierde keer openen
bokslegende Lucia Rĳker en rector Eric van ‘t Zelfde de deuren van het oude klooster in de
bossen bĳ Hilversum. Hier gaan
14 voortĳdig schoolverlaters 3
weken lang de confrontatie met
zichzelf aan.
Woensdag 20 mei
NTR | NPO2 | 22.55
Wanneer komt mama nou?
In de prĳswinnende documentaire ‘Wanneer komt mama nou?’
zien we het aangrĳpende verhaal
van een vader, die samen met
zĳn gezin moet vluchten voor de
oorlog in Syrië en nu vecht voor
een beter leven voor zĳn gehandicapte zoon.
Donderdag 21 mei
AVROTROS | NPO1 | 20.30
DNA Onbekend
Deze keer praat Dionne Stax
met Frank. Hoewel hĳ ervan
overtuigd is dat hĳ aan het graf
van zĳn vader staat, heeft zĳn
broer al zĳn leven lang twĳfels
of de man die zĳ begraven daadwerkelĳk hun biologische vader
is. Een DNA-test kan hopelĳk
uitkomst bieden in deze pĳnlĳke
familiegeschiedenis.
Vrĳdag 22 mei
Max | NPO1 | 20.30
Bed & Breakfast
De deelnemers van deze aflevering hebben één fijne overeenkomst: bĳ iedereen kan een plons
in het zwembad gemaakt worden.
Ruben en Marianne trappen af
met hun B&B vlakbĳ Roosendaal.
We eindigen in de B&B van Marielle en Ruud, die onder de rook
van Rotterdam wonen.

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen
naar: jgroen27@planet.nl
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straat 7 Blokzĳl; eveneens op 24
mei mw A de Jonge-Huisman, 78
jaar, Prins Willem Alexanderstraat
6 Blokzĳl. U, allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
De bezoekdienst, Marie Dĳkmanvan de Sluis.
De bloemendienst stuurt een
kaart naar Familie Dĳkman, Noorderkade 23, Blokzĳl, Dhr. J. Lok,
wetering oost 42 Wetering.
Welkom bĳ de online kerkdiensten
Komende zondag lezen we
opnieuw over een ontmoeting die
de discipelen hebben met Hem
die zĳ niet herkennen. Terwĳl ze
een hele nacht aan het vissen zĳn
geweest en nog met lege handen
(netten) staan, wacht op hen die
Onbekende op de oever met vis!
Johannes schildert opnieuw op
schitterende wĳze het evangelie
van Licht en hoop. En een klein zinnetje doet je ook even glimlachen.
Maar dat hoor je zondag.
Klik hier voor de liturgie (http://
www.kerkblokzĳl.nl/kerkdiensten)
Klik hier voor de online kerkdienst (https://kerkdienstgemist.
nl/stations/1171-ProtestantseGemeente-Blokzĳl)
Diaconie | collectes
Op het collecterooster voor dit
jaar staan er altĳd doelcollectes.
In de zondagsbrief proberen we
altĳd iets over de doelcollecte te
schrĳven en uitleg te geven. Het
Coronavirus grĳpt wereldwĳd om
zich heen. Ook op plekken waar
men dicht op elkaar leeft en waar
weinig zorg is. Waar een dag niet
gewerkt, een dag geen inkomen en
dus geen eten betekent. Honger en
dood dreigen op allerlei plekken.
De gevolgen van de Corona pandemie raken juist de armsten van
deze wereld het hardst. Nu krĳgen
we als diaconie veel aanvragen om
hulp. We gaan nu even van het collecterooster afwĳken en proberen
de nodige hulp te bieden daar waar
het erg hard nodig is. Zoals bĳvoorbeeld voor de vluchtelingenkampen
op Lesbos. Laten we de handen
ineenslaan.
We vragen u: wilt u, als het mogelĳk is een bedrag overmaken naar
de rekening van de diaconie?
NL50 RABO 0322 0480 79
We houden u via de zondagsbrief
1x per maand op de hoogte hoeveel geld er op de rekening is binnengekomen.
Draagt u digitaal ook iets bĳ, nu
de collectezakken niet rondgaan?
Samen zĳn we de kerk in actie: wĳ
geloven in delen.
Collectes: in deze verwarrende tĳden missen we elkaar. Gelukkig zĳn
er veel mogelĳkheden om op creatieve wĳze toch naar elkaar om te
zien en samen kerk te zĳn. Ook de
collecten horen hierbĳ. Zonder de
collecten zĳn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping
om onze gave, ook in collecten, te
delen met de geloofsgemeenschap
en met medemensen in nood, is
wezenlĳk voor ons samen kerk-zĳn.
Vandaar de oproep om uw gift
onder vermelding van het collectedoel over te maken op het aangegeven rekeningnummer :
1e collecte > Diaconie (NL50
RABO 0322 0480 79)
2e collecte > Eigen Kerk (NL25
RABO 0301 8240 29)
3e collecte > Beamer & kerk tv
(NL25 RABO 0301 8240 29)
Bĳ voorbaat dank!
Kinderkerk: Is de Heer in ons

midden?
De Israëlieten zĳn op weg naar het
beloofde land. De reis is zwaar, het
is heel warm en er is weinig eten
en drinken. God heeft hen bevrĳd,
maar waar is Hĳ nu? De mensen
voelen zich in de steek gelaten.
Mozes zegt tegen de mensen dat
ze een kruik met manna moeten
bewaren, zodat iedereen later kan
zien wat God voor hen doet. Ook
komt er water uit de rots waar
Mozes met zĳn staf tegenaan slaat.
God is overal!
Ook jĳ vraagt je misschien weleens
af, waar is God?
Luister maar eens naar dit liedje
(https://www.youtube.com/
watch?v=ocLMRv1W-rQ) , dan
weet je dat God altĳd aan je denkt
en bĳ je is.
Mag je graag knutselen? Maak
dan dit leuke “God denkt
aan jou” doosje (https://creatiefkinderwerk.nl/images/
creatiefkinderwerk/1000plus/Goddenkt-aan-jou_doosje---knutselidee.pdf) en stop er briefjes in wanneer God bĳ je is, bĳvoorbeeld als
je verdrietig of juist blĳ bent...
Zoek de verschillen op deze plaat
(https://www.gelovenisleuk.nl/images/kinderen/knutselen/raadsels/
Mozes%20water%20uit%20de%20
rots%20zoek%20de%20verschillen.
pdf) van Mozes.
Ben je al begonnen aan de kĳkdoos van de woestĳnreis? Deze
week kan je thuis een mooi kruikje
maken, misschien wel leuk om deze
van klei te maken, of teken of verf
een mooie kruik en knip deze uit
voor in de kĳkdoos. Veel plezier!
Groeten, leiding Kinderkerk
Weet u/jullie een mooie naam
voor de pastorie?
Ik heb al een paar reacties gehad,
maar (en deze oproep geldt nu
voor iedereen), misschien heeft
iemand van jullie ook een idee
en wil dat graag kwĳt. Ik ben vol
verwachting! Wie kan een mooie
naam bedenken voor de pastorie
waarin wĳ mogen wonen? Stuur je
idee in naar jjvonk@hetnet.nl
Klokken van hoop
Woensdagavond 29 april luidden
voor de laatste keer de ‘klokken
van hoop’. We deden mee aan een
landelĳk initiatief. De fase waarin
alles ‘normaal’ is, zal misschien nog
een tĳd op zich laten wachten,
maar de fase die nodig is om daar
te komen gaat beginnen. Dat zĳn
hoopvolle tekens!
Sociaal Werk de Kop
Beste inwoners van Blokzĳl. In deze
lastige periode zĳn er veel vragen
en zĳn er mensen die alleen thuis
zitten, omdat elkaar bezoeken
beperkt kan of helemaal niet mogelĳk is. Iedereen (jong en oud) heeft
te maken met de maatregelen die
genomen zĳn door de regering op
advies van RIVM. Alle contacten
komen op een laag pitje te staan
en alle activiteiten en evenementen
worden of zĳn afgezegd.
Mocht u de komende tĳd een vraag
hebben of gewoon een praatje willen maken, dan kunt u bellen met
de Buurtwerker(s) van Sociaal
Werk De Kop.
Verder is het belangrĳk dat we
elkaar helpen in de wĳken en buurten van de stad Blokzĳl. Bel elkaar
wat vaker, zwaai naar elkaar, let
op elkaar. Sociaal Werk De Kop
werkt samen met andere organisaties, inwoners, om deze periode
zo goed mogelĳk door te komen
met elkaar! Wilt u zelf een initiatief
opstarten maar weet u niet goed
hoe te beginnen? Dan horen wĳ dit

graag en bieden hierin ondersteuning.
Algemeen nummer: 0521-745080;
Jessica Hardt 06-30294224
j.hardt@sociaalwerkdekop.nl
We wensen u voor de komende
tĳd veel sterkte toe, blĳf gezond en
pas goed op elkaar.
Rekeningnummers
* College van Kerkrentmeesters
NL25 RABO 0301 8240 29 (voor
giften en overig) en NL60 INGB
0000 8294 54 (voor vrĳwillige bĳdrage)
* Diaconie NL50 RABO 0322 0480
79
* Zending NL24 RABO 0301 831
904
Wĳkouderlingen (http://
www.kerkblokzĳl.nl/default.
aspx?lIntNavId=10755) : Erik Ploer,
wĳk 1 (06-30 31 04 74), Janny Flobbe, wĳk 2 (0527-291212), Emmelyn
Snippe-van Dalen, wĳk 3 (0527-29
19 32/06-12 63 40 35, Truus van
Oversteeg, wĳk 4 (0527-24 04
01), Joost en Geja ter Meer, wĳk 5
(0521-37 00 82)
Predikant: ds. Jelle Vonk (jjvonk@
hetnet.nl,06-20 47 69 31)
Koster: Joop en Aukje Prins
(aukje@blokzĳlerbrok.nl, 0527-29
28 33)
Facebook
Wordt vriend op facebook van de
kerk Blokzĳl- Scheerwolde en we
delen met u en jou de bĳzondere
activiteiten, die er zĳn in en om de
kerk!
Kopĳ eerstvolgende nummer voor
het nummer dat vrĳdags uitkomt:
kopĳ tot uiterlĳk zaterdagmiddag
12.00 uur naar Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl

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

In verband met de door van rĳkswege verstrekte informatie betreffende het coronavirus zal er zal er
in de maanden april en mei geen
eredienst worden gehouden. Zodra
de zondagse dienst weer hervat
gaan worden, zullen we u hiervan
tĳdig in kennis stellen.
Van de dominee
Mĳn moeder had vroeger een
boekje: “En zesmaal bloeide de
meimaand”. Een gedichtenbundel
over de Tweede Wereldoorlog. Ik
heb er wel eens in gelezen en de
dichters wisten de gevoelens van
angst, beklemming en onvrĳheid
goed weer te geven. Maar ook
mooie ervaringen, die er gedurende die vĳf jaar waren, werden
niet vergeten. Van mei 1940 tot en
met mei 1945 leefden de mensen in
Nederland onder de Duitse bezetting. Het is dit jaar 75 jaar geleden,
dat Nederland bevrĳd werd. Alle
reden tot feest en uitgebreide herdenkingen. Maar het Corona-virus
houdt dit tegen. Waar de één alle
vrĳheid geniet, kan dat leiden tot
gezondheidsproblemen bĳ anderen.
Daarom zĳn evenementen, bĳeenkomsten, festivals en herdenkingen

afgelast. We moeten de kans op
besmetting zoveel mogelĳk beperken. Wat betekent dat voor de
meimaand kerkelĳk gezien? De 4
mei herdenking op de begraafplaats
bĳ de Protestantse kerk, waar wĳ
als gemeente ook aan mee zouden
doen, gaat niet door. Het “Feest
van de Geest”, waarbĳ wĳ kunstwerken in de kerk zouden krĳgen,
gaat niet door. En de kerkdiensten,
met deze maand in het bĳzonder
Hemelvaartsdag en Pinksteren,
gaan niet door. Wat dan wel? Het
pastoraat is tegenwoordig telefonisch, we sturen kaarten, schrĳven
meditaties en schenken bloemengroeten. Uitvaartbĳeenkomsten
vinden plaats in kleine kring op
gepaste afstand. Het Protestants
Centrum en zo mogelĳk de kerk
kunnen hiertoe gebruikt worden.
We denken aan elkaar, maar ik
mis het persoonlĳke contact en
de gemeenschap. De kerkdeuren,
die al weken dichtzitten, willen
we voorzichtig weer openzetten,
opdat mensen de stilte en de sfeer
van het heilige kunnen proeven in
tĳden van afzondering. Een kaarsje
aansteken of even bidden kan
helend werken. We onderzoeken
of Kerk TV een mogelĳkheid is
om elkaar via het scherm te zien.
De meimaand is de bloeimaand en
gelukkig zien we overal bloemen
om ons heen. Deze fleuren ons
weer op als we er even doorheen
zitten. Na Pasen vraagt Jezus driemaal aan Petrus: “Heb je mĳ lief?”
Hĳ komt daarmee terug op wat
is geweest, maar meer nog heeft
Jezus de toekomst in het vizier. Hĳ
ziet Petrus’ kwaliteiten en wil met
hem verder. Laten ook wĳ de moed
niet verliezen en vooruit blĳven
zien. God ziet wat wĳ waard zĳn.
De Geest van Pinksteren houdt
ons gaande. Ds. A. van Waard
Een kaartje vanuit de
gemeente
Nu wĳ vanwege het Corona-virus
veel meer thuis zitten en minder
mensen zien, zou het mooi zĳn,
als wĳ een kaart sturen aan mensen, die wĳ een hart onder de
riem willen steken. Wegens ziekte,
eenzaamheid, verlies of omdat zĳ
zich juist nu extra inzetten voor
de medemens. Hierbĳ noemen wĳ
enkele gemeenteleden, die hiervoor in aanmerking komen:
Dhr. en mevr. Logchies, Reestoord,
Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel
Mevr. G. Petter-Lok, Dwarsgracht
50, 8355 CW Giethoorn.
Dhr A. Harsevoort, Zonnekamp
Tjalk, Ooyershoeve 1, 8331 XR
Steenwĳk
Mevr. H. Leeuw, Van Olphenstraat
5,8331 SN Steenwĳk
Mevr. W. ten Wolde, Beulakerweg
119,8355 AE Giethoorn
Maar misschien kent u ook wel
mensen in uw buurt, die u op deze
manier kunt laten weten, dat u aan
hen denkt. Namens het team pastoraat van onze gemeente, ds. A.
van Waard
Hemelvaart en Pinksteren
Dit jaar is het op 21 mei Hemelvaartsdag en op 31 mei Pinksteren.
Hoewel we dan geen kerkdiensten
hebben, wil ik toch het bĳzondere
van die dagen vatten in een gedicht
van Hanna Lam:
Als alle hoop vervlogen is
het leven leeg is door gemis
waait er de adem van Gods geest
door huis en hart op ’t Pinksterfeest.
De woorden, tot de rand gevuld
spreken zich uit, zo wordt onthuld

een nieuw refrein, een oud verhaal
een rondedans in tong en taal.
Het vuur van wat eens is beloofd
staat als een vlam op ieders hoofd,
in alle talen wordt verteld:
de liefde wint voorgoed het veld.
Zĳ ademen een nieuwe naam,
die geestdrift raakt ons allen aan,
met vergezichten eeuwigheid
binnen de grenzen van de tĳd.
De kerkdeuren open
Vanaf de maand mei willen wĳ
tweemaal in de week de kerk een
uur open stellen. Op maandagmiddag van 13.30-14.30 uur en op
woensdagavond van 19.00-20.00
uur. Er zal dan iemand als gastheer/
gastvrouw aanwezig zĳn. Dit geeft
jou en u de mogelĳkheid om even
in de kerk te gaan zitten en het heilige te ervaren, dat de kerkruimte
uitstraalt. Bĳ de Paaskaars kun je
een waxinelichtje aansteken en in
een bak met zand zetten. Op de
tafel achter in de kerk kun je je
gedachten of een gebed opschrĳven en deze in het gebedendoosje
doen. Er ligt ook een bezoekersschrift, waar je een opmerking in
kunt schrĳven. Ga door de deur
aan de kant van de klokkenstoel
naar binnen en loop via het linker
pad naar voren. Daar kun je ergens
in de banken of op de stoelen gaan
zitten (houd 1,5 m. afstand). Via het
pad aan de zuidkant kun je via de
zĳdeur de kerk weer verlaten. Er is
ook de mogelĳkheid om ds. Astrid
van Waard of Marjan ter Beek even
te spreken, want zĳ zullen dikwĳls
aanwezig zĳn. Plekken waar mensen geweest zĳn worden ook weer
schoongemaakt. Wilt u zelf gastheer/ gastvrouw zĳn op een middag
of avond, geef je dan op bĳ ds. A.
van Waard (astridvanwaard@hotmail.com 06-83696929) of Marjan
ter Beek (marjanhop1@gmail.com
038-7370109). Maandag 4 mei en
woensdag 6 mei zal de kerk voor
het eerst open zĳn.
Mogelĳkheid van Kerk TV
Wĳ onderzoeken, of ook wĳ als
Protestantse gemeente Giethoorn,
nu er geen kerkdiensten zĳn, Kerk
TV kunnen uitzenden. Dit zou
dan gaan om een moment van
bezinning door de predikant met
meditatie, gebed en aandacht voor
de kinderen. Het geheel opgenomen in de kerk of het Protestants
Centrum en uitgezonden via YouTube/ facebook of de website van
de kerk. In Wanneperveen zĳn er
uitzendingen op zondagmorgen
en wellicht zouden wĳ hierbĳ kunnen aanhaken. Op dit moment
kĳken we naar kosten, apparatuur,
mogelĳkheden van onze website en
wie hierbĳ kan helpen. Zodra we
meer weten, laten wĳ het u en jou
weten. Namens de kerkenraad, ds.
A. van Waard.
In memoriam
Op 15 april is overleden op de leeftĳd van 86 jaar Jan Vink, Hazelaar
3. Bovenaan de rouwbrief:
“Als je niet meer beseft waar je bent,
niet meer kunt genieten van het leven,
als je op een stoel zit en je weet niet
waar,
als je hoofd niet meer wil doen,
wat je handen zouden kunnen,
dan is het tĳd dat we je rust gunnen”.
Dit typeert de laatste fase van het
leven van Jan Vink. Al jaren had hĳ
Parkinson en de vergetelheid kwam
mee. Dan verlies je jezelf beetje
bĳ beetje. En zo is zĳn overlĳden
Lees verder op pagina 13
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verdrietig, maar tegelĳk ook een
opluchting. Jan is geboren op Zuidveen, verhuisd naar Giethoorn,
daarna de Gieterse Polder, Oldemarkt, en via de Gieterse Polder
weer in Giethoorn. Niet een regelmatig kerkganger. Een dominee
hoefde er niet aan te pas te komen.
Maar toch ook wel iets van geloven. Zo hebben we het gedaan.
Psalm 23 gelezen en bĳ het graf het
Onze Vader. En als muziek ook de
oude kerkelĳke liederen: Daar ruist
langs de wolken, Hĳgend hert der
jacht ontkomen, welk een vriend is
onze Jezus en Veilig in Jezus armen.
Niet een kerkelĳke uitvaart en toch
weer een beetje wel. Hopelĳk hebben we zo recht kunnen doen aan
zĳn leven en sterven. En wensen
we zĳn vrouw en kinderen heel
versterkte toe. Sander van ’t Zand.
Giften
Er is een gift ontvangen van € 50
te verdelen over de diaconie en
kerkrentmeesters. De gever/geefster wordt hartelĳk bedankt.
Herdenken en vieren op 4 en
5 mei
In Nederland herdenken we op 4
mei de oorlogsslachtoffers uit de
Tweede Wereldoorlog en vieren
op 5 mei dat we in vrĳheid leven.
Dit jaar zal de invulling wegens
covid-19 anders zĳn dan dat we
gewend zĳn. Geen dodenherdenking op de Dam, geen bevrĳdingsfeesten, geen live concerten. Nee,
we maken 4 en 5 mei thuis mee.
We staan alleen, maar toch samen,
stil bĳ beide dagen, bĳ 75 jaar vrĳheid. Praat over vrĳheid. Ook uw
familie zal diverse verhalen over
oorlog, vrĳheid en bevrĳding kennen. Deel uw verhaal, want vrĳheid
geef je door. We zĳn samen verantwoordelĳk om vrĳheid door te
geven aan nieuwe generaties. Het
besef dat 75 jaar vrĳheid na de oorlog nog steeds kwetsbaar is, vraagt
het inzet van iedereen. Herdenken
en vieren versterken door nieuwe
tradities te stimuleren passend bĳ
de tĳd en de nieuwe generatie.
Helaas was er rond de Bevrĳdingsdagen geen kerkdienst. Traditie
getrouw overdenken we in de
Protestantse Kerk het monument
achter in de kerk en zouden we
even stil staan bĳ een van de dappere mannen, de piloot Frederick
C. Grambo, die zĳn leven gaf en
hier vlakbĳ verongelukte. Het
houten kruis achter in de kerk is
een gedenkteken aan hem. Deze
26 jarige Amerikaanse Lightings
piloot was eskader commandant
aan het 346e team. Boven ons land
kreeg hĳ moeilĳkheden met zĳn
linker motor, later begaf ook zĳn
rechter motor. Als gevolg stortte
hĳ op 28 februari 1944 neer bĳ de
Walengracht tussen Jonen en de
Beulaker. Bĳ het verlaten van zĳn
vliegtuig bleef de parachute aan de
staart van het vliegtuig haken. De
afscheidsdienst werd door ds. Ket
gehouden. In 1946 is deze jonge
vader herbegraven op de militaire
begraafplaats in Margraten. Zĳn
zoon is helaas op 14 jarige leeftĳd
verdronken. Ds. Ket heeft jarenlang contact met de familie gehad
en als blĳk van waardering maakte
de familie jaarlĳks een bedrag over.
Joop van Ittersum heeft het graf
geadopteerd.
Dichter bĳ 4 mei
Elk jaar wordt er een dichtwedstrĳd Dichter bĳ 4 mei gehouden
onder jongeren van 15 tot 19 jaar.
verder op pagina 13De winnaars daarvan lezen hun

gedicht voor tĳdens de Nationale
Herdenking op de Dam en tĳdens
herdenkingen in de voormalige
kampen Westerbork, Amersfoort
en Vught.
Vandaag en morgen is het gedicht (
2019 ) van Famke Allaart, 15 jaar
Elke dag
elke minuut
elke seconde
keuzes maken
ons leven is een aanéénschakeling van
keuzes maken
we maken allemaal andere keuzes
in een andere tĳd
op een andere plek
maar
vandaag kiezen we samen
we kiezen samen om te herdenken
de keuzes te herdenken van andere
In vrĳheid kunnen kiezen
is niet voor iedereen vanzelfsprekend
laten we daarom blĳ zĳn
dat wĳ, hier in Nederland
kunnen kiezen waar we in geloven
kunnen kiezen van wie we houden
kunnen kiezen wie we zĳn
Zĳ die nu herdacht worden
kozen niet voor zichzelf
maar voor anderen
zĳ die nu herdacht worden
bepalen de keuzes van nu
zĳ die nu herdacht worden
vormen onze toekomst
een toekomst waarin wĳ in vrĳheid
kunnen blĳven kiezen voor ons zelf
of voor ons samen
een toekomst voor ons allemaal.
Als het Zondagsblad uitkomt zĳn
deze dagen voorbĳ. Vrĳheid blĳven
we herdenken en vieren.
Een groet van Marjolein Petter en
voor u allen een vredevolle tĳd toegewenst.

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

Als kerkenraad hebben we overleg
gehad en hebben de diensten tot
1 september afgezegd. Wĳ missen,
het samen zĳn, de diensten en ook
zeker onze gemeenteleden missen
het enorm, maar grotendeel van de
gemeenteleden vallen in de risicogroep. We moeten geen risico willen lopen. Mocht er wat verruiming
komen kunnen we altĳd nog kĳken
wat binnen de mogelĳkheden past.
Op onze website https://kuinreblankenham.protestantsekerk.
net/ plaatsen we de updates met
betrekking tot de kerkdiensten en
activiteiten.
Vieringen op televisie
Komende zondagen verzorgt
Jeanette Westerkamp meditaties
vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.
Deze worden door de EO uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.
Kerkdienstgemist.nl is een audioen video-streamingplatform voor
kerken. De samenkomsten zĳn
overal te volgen via website,
tablet, smartphone, radio of TV.
Voor meer informatie zie www.
kerkdienstgemist.nl. Ook zĳn er

gemeentes die een besloten dienst
uitzenden via, Live streamen naar
Facebook of Live streamen via
YouTube Midden in de coronacrisis
staan mensen voor elkaar klaar.
Vanaf woensdagmiddag 25 maart
laten de Protestantse Kerk en de
EO iedere werkdag om 16.45 uur
in het tv-programma “niet alleen”
beelden zien van acties in Nederland en daarbuiten op NPO 1.
Nadat de EO de wekelĳkse kapelvieringen heeft overgedragen van
René de Reuver naar Jeannette
Westerkamp komt René vanaf
zaterdag 25 april om 18.00 uur in
beeld bĳ het programma ‘Met hart
en ziel’. Komende zes zaterdagen
presenteert hĳ daarin korte meditaties die uitlopen op een lied uit
het Liedboek. Aan dat laatste verlenen diverse artiesten hun medewerking, zoals Leoni Jansen, Syb
van der Ploeg en Berget Lewis.
We zĳn er om elkaar te helpen
In tĳden van corona is het goed
om naar elkaar om te kĳken en
een beetje voor elkaar te zorgen.
Mocht u hulp nodig hebben, voor
het halen van de boodschappen,
medicĳnen, post wegbrengen enz.
dan mag u altĳd Clara Mulder bellen op 0527-231367. O ja, denk niet:
“laat maar.” Nee gewoon doen! We
zĳn er om elkaar te helpen
Het Coronavirus en de collecten
Dit lĳkt een vreemde combinatie,
maar is het eigenlĳk toch niet. Vanwege het coronavirus is het tĳdelĳk
niet toegestaan om bĳeenkomsten
met grotere aantallen mensen te
organiseren en daar valt ook de
wekelĳkse eredienst in veel kerken onder. Missen we het ook zo,
dat samenkomen als gemeente in
Gods huis? Snappen we een beetje
het heimwee van de dichter van de
bekende Psalm 84? Hopelĳk mogen
we elkaar weer snel in onze kerken
begroeten.
Zonder wekelĳkse financiële bĳdragen in de collecten kunnen diakenen en kerkrentmeesters minder
goed hun werk doen. Dus wat is
er mis om gemeenteleden te vragen, ook in deze tĳden, dat er geen
kerkgang mogelĳk is kerk en diaconie financieel niet te vergeten.
Denk bĳvoorbeeld aan de diaconale
collecte, “40dagencollecte van Kerk
in Actie” of aan het onderhoudsfonds van onze eigen kerk. Wĳ als
kerkrentmeesters en diakenen vragen de kerk en diaconie financieel
niet te vergeten, doe dat dan in het
volle besef van deze onzekerheden,
onder vermelding van bv. “gift diaconie, kerk in actie, kerkvoogdĳ,
onderhoudsfonds” of noem maar
op.
GZ-POST: speciaal voor u
De makers van het Gezamenlĳk
Zondagsblad presenteren: GZPOST. Een soort ansichtkaart in
uw digitale brievenbus! Op deze
ansichtkaart staat iets bemoedigends, inspirerends en informerends. Bent u al nieuwsgierig? Meld
u zich dan snel aan! Als u uw mailadres achterlaat op https://gezamenlĳkzondagsblad.nl/gz-post/ ontvangt u GZ-POST gratis. U kunt
ten allen tĳden weer opzeggen.
Voetstappen in het zand Mary Stevenson
Ik droomde eens en zie
ik liep aan ‘t strand bĳ lage tĳ.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mĳn zĳ.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan

twee,
de Heer liep aan mĳn hand.
Ik stopte en keek achter mĳ,
en zag mĳn levensloop,
in tĳden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilĳkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mĳn pad...”
De Heer keek toen vol liefde mĳ aan,
en antwoordde op mĳn vragen;
“Mĳn lieve kind, toen het moeilĳk
was,
toen heb ik jou gedragen...”
Als kerkenraad willen wĳ u vragen
als er ziekte is of behoefte aan een
gesprek contact op te nemen met
de scriba of de ouderling. Wĳ zĳn
graag op de hoogte.
Met een vriendelĳke groet, Protestantse Gemeente Kuinre.

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

Zondag 10 mei
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
De vĳfde zondag van Pasen heet
‘Cantate’, ‘Zingt’. In beide lezingen
gaat het om vragen stellen.
In Deuteronomium 6:20-25 zĳn
het de kinderen die hun ouders de
vraag stellen: “Wat betekenen al
die bepalingen en wetten en regels
die de HEER, onze God, u heeft
voorgehouden?”. In Johannes 14:114 zĳn het Tomas en Filippus die
vragen stellen aan Jezus. Tomas
vraagt: “Wĳ weten niet waar u
naartoe gaat, Heer, hoe zouden wĳ
de weg daarheen kunnen weten?”.
Filippus vraagt aan Jezus: “Laat ons
de Vader zien, Heer, meer verlangen wĳ niet”. Jezus steekt zĳn
verbazing over de vraag niet onder
stoelen of banken, maar hĳ geeft
toch antwoord.
Zondag 17 mei
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
De lezingen zĳn Jesaja 41:17-20
en Johannes 16:16-24. De Jesajalezing roept het lied ‘Een steppe zal
bloeien’ in gedachten. Het is een
lied voor de paastĳd. In de evangelielezing wordt gesproken over de
nieuwe tĳd die zal aanbreken: ‘Je
zult bedroefd zĳn, maar je verdriet
zal in vreugde veranderen’. Jezus
spreekt zĳn leerlingen bemoedigend toe en zegt: ‘Je vreugde
zal volmaakt zĳn’. Is dat niet wat
overtrokken? Zeker als we denken
aan die vele slachtoffers nu door
corona.
Maak je zelf vrĳ
Vergeven is in veel opzichten
helemaal niet onbaatzuchtig
maar de meest verheven vorm van
eigenbelang.
Als je niet kunt vergeven,
als je wrok blĳft koesteren
blĳf je eigenlĳk in de greep van de
dader.
Je blĳft gekluisterd in je rol als slacht-
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offer.
Zolang je niet vergeeft
zit je hopeloos verknoopt.
Maar als je echt kunt vergeven
Maak je jezelf weer vrĳ.
Zonder vergeven is er geen toekomst.
Desmond Tutu
Geen tentdienst deze zondag
maar een gewone dienst. Net als
het dorpsfeest op Steenwĳkerwold
is de tentdienst ook afgelast vanwege het coronavirus. We hopen
natuurlĳk van harte deze dienst
volgend jaar wel weer te kunnen
houden. Het belangrĳkste is echter
nu gezond blĳven en moed houden
op weg naar betere tĳden.
Kerkdiensten
Omdat u de kerkdiensten momenteel i.v.m. de corana-maatregelen
niet kunt bezoeken, zullen we de
komende periode de diensten via
internet uitzenden. De live-uitzendingen zĳn te volgen via: www.
kerkdienstgemist.nl
I.p.v. een gift in de collectezak kunt
u een bĳdrage overmaken per bank.
Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943
53 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gem. Steenwĳkerwold
Kerkrentmeesters: NL 17 RABO
0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Steenwĳkerwold
Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland is veel
informatie te vinden over concrete
maatregelen, en ook materiaal voor
bemoediging en ondersteuning. Zie:
www.protestantsekerk.nl.
Overleden
Op vrĳdag 17 april is Jennie de
Vries-Grevelink overleden, op
de leeftĳd van 82 jaar. Zĳ woonde
in de woonark in Zonnekamp. In
1961, op 18 mei, de verjaardag van
Herman, trouwden zĳ. Na hun
huwelĳk gingen Jennie en Herman
wonen aan de Holthinge Campweg
en samen kregen ze drie kinderen,
Hans, Jolanda en Marco. Muziek
was heel belangrĳk in hun leven.
Dit hebben zĳ doorgegeven aan
hun kinderen, die musiceren, en nu
ook de kleinkinderen..
Jarenlang ging het gezin op vakantie naar Camping deNoordster in
Dwingeloo, en die vakanties waren
complete volksverhuizingen. Wel
drie keer moest er heen en weer
gereden worden om alle spullen
over te brengen.
Met het klimmen der jaren ging
het steeds slechter met Herman,
hĳ lag nog wel eens in het ziekenhuis, waardoor er op een gegeven
moment iets moest gebeuren wat
betreft de zorg. Op de Hogewal
blĳven wonen, waar zĳ inmiddels
naar toe verhuisd waren, werd
steeds moeizamer. Jennie en Herman kozen er voor om in Zonnekamp te gaan wonen.
In 2010 overleed Herman. Jennie
kon blĳven wonen in Zonnekamp
De muziek bleef een rol spelen
in haar leven, ze was lid van het
gemengde kerkkoor, de koorrepetitievond op maandag was heilig.
Eigenlĳk is Jennie altĳd lid geweest
van een kerkkoor, in Steenwĳkerwold, Steggerda en later Steenwĳk.
Eerst met Herman en later alleen.
Voor een paar jaar ging zĳ ook
samen met haar vriendin Hilly op
vakantie, op reis met de Henri
Dunant. Daar genoten de beide
dames zeer van. Bĳ het afscheid
hebben we psalm 121 gelezen, zoals
zĳ wilde. De Heer zal uw ingang
en uitgang bewaren. Aan die Heer
hebben wĳ Jennie de Vries toeverLees verder op pagina 14
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Online afscheidsconcert Elly en
Rikkert

Vervolg van pagina 13

Elly en Rikkert waren bezig met
hun afscheidstour ‘Mooi geweest’.
Dit voorjaar zouden de laatste
concerten plaatsvinden. Vanwege
Rikkerts gezondheid zit verplaatsen naar het najaar er niet in. Rikkert heeft veel last van duizeligheid, maar ook na verschillende
onderzoeken weet men niet wat
er aan de hand is. “Ik lĳd er niet
onder, hoor. Er zĳn ergere dingen.”
Het online afscheidsconcert is
vanuit theater Veluvine in Nunspeet. EO’s Visie vraagt aan Rikkert of hĳ er tegenop of juist
naar uitziet. “Allebei. Het is leuk
om de mensen die een kaartje
gekocht hebben alsnog iets te
kunnen bieden. Anders stop je
met zo’n raar gevoel. Maar spelen
voor een lege zaal zal wel vreemd
zĳn. We houden van de interactie met het publiek en hebben
altĳd wat zaallicht aan, zodat je
mensen kunt zien glunderen, of
juist verveeld zĳn, of elkaars hand
vastpakken. Die interactie maakt
je warm.”
Vervelen
Rikkert schrĳft gedichten voor
Visie en voor ‘Langs de lĳn en
omstreken’ op NPO Radio 1. Elly
onderhoudt online contacten met
mensen, brengt mensen bĳ elkaar,
beantwoordt hulpvragen. Rikkert:
“Ze heeft pas ook met anderen
voor ouderen gezongen, voor de
ramen van een verpleeghuis.” En:
“We zullen ons nooit echt
vervelen.

trouwd. Moge God zĳn met een
ieder die haar zal missen, in het
bĳzonder de kinderen en de kleinkinderen.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van zondag 26 april zĳn met een hartelĳke
groet en een bemoediging gebracht
bĳ mevr. F. ten Wolde, Westenwold.
Giften
De Kerkrentmeesters ontvingen
op haar rekening de volgende giften voor de kerk: 2 x € 10 , 2 x €
20 en 2 x €25. Ook werd er een
gift ontvangen van € 300 i.v.m. een
“gezonde uitslag”. Hartelĳk bedankt
voor deze giften.
Kontakt
Kopĳ voor het Pinksternummer
van Kontakt kunt u tot en met
woensdag 13 mei sturen naar: kerkelĳkbureau@pk-steenwĳkerwold.
nl
GZ-POST
Voortaan zal het Gezamenlĳk Zondagsblad 2-wekelĳks gaan verschĳnen. Op de tussenliggende weken
zal een bericht door de makers van
het Gezamenlĳk Zondagsblad per
mail worden verstuurd: GZ-POST.
Als u uw mailadres achterlaat op
https://gezamenlĳkzondagsblad.
nl/gz-post/ ontvangt u GZ-POST
gratis. U kunt ten allen tĳden weer
opzeggen.
Wĳ leven mee
Als u iets te melden heeft of door
te geven betreffende pastoraat,
neem dan gerust contact op met
één van de ouderlingen of met de
predikant. Het leven van mensen is
vaak een weg van op en neer. Zo
ook in onze gemeente. Sommige
mensen hebben veel zorg nodig. Er
zĳn ook mensen voor wie de toekomst onzeker is of die wachten
op spannende behandelingen of
nadere onderzoeken. En dan zĳn er
de mantelzorgers die soms zwaar
belast worden, maar hun werk met
veel liefde doen. Alle zieken en hun
verzorgers sterkte toegewenst!
Eenzaamheid
In nieuwsberichten in de media
wordt ook duidelĳk dat met name
ouderen zich nu eenzaam voelen.
Het bezoek blĳft weg. Dat betekent dat juist ook mensen uit onze
eigen gemeenschap nu menselĳk
contact moeten missen. De maatregelen rondom het Coronavirus
raken ons dus in de ziel en het
wezen van wie we willen zĳn als

gemeenschap. U kunt altĳd contact
opnemen met mĳ of één van de
ouderlingen of de andere kerkenraadsleden voor een gesprek.
Ook doen we de oproep aan elkaar
om het initiatief te nemen om te
bellen en te informeren hoe het
gaat. Voor veel mensen is een dagelĳks praatje via de telefoon al fijn.
Tenslotte,
Als kerkenraad willen en blĳven wĳ
iedereen heel veel sterkte wensen
in uw persoonlĳke situatie. Of u
nu ziek bent of ziekte vreest. Of u
nu juist te weinig mensen ziet en
spreekt of juist met teveel mensen
op elkaar zit. Of u nu bezorgd bent
om een ander of een ander wellicht
zorgen heeft over u. Of u nu grote
dingen moet missen of juist kleine
dingen moet laten gaan. We hopen
en bidden dat iedereen van ons
deze periode goed doorkomt en
dat u Gods nabĳheid mag ervaren.
Nogmaals, aarzel niet om zo nodig
contact te zoeken met ons als kerk.
Met vriendelĳke groeten, ds. Eric
van Veen

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

Diensten
10 mei om 10:00 uur vanaf de
website of via de Kerkomroep, in

deze gezamenlĳke dienst hoopt
mw. H. Kramer voor te gaan. Collectes: Kerk in actie-Nigeria trauma
hulp voor slachtoffers Boka Haram,
instandhouding van de eredienst,
onderhoudsfonds.
17 mei om 10.00 uur vanaf de
website of via de Kerkomroep, in
deze dienst hoopt ds. M. Rohaan
voor te gaan.
21 mei (Hemelvaartsdag) om
10.00 uur vanaf de website of de
Kerkomroep, in deze dienst hoopt
ds. H.J.H. Pap voor te gaan.
Agenda
4 mei 2020 om 19:00 uur, Verkoop
collectebonnen van 19.00-20.00
uur vervalt, Tilvoorde.
6 mei 2020 om 10:00 uur, Bĳbelkring 60+ gaat niet door, Tilvoorde.
7 mei 2020 om 15:00 uur, Contactmiddag oudere gemeenteleden:
middag uit: vervalt, .
10 mei 2020 om 17:00 uur, Gast
aan tafel, Voorhof.
12 mei 2020 om 19:30 uur, Gezamenlĳk groot moderamen, Maria
kerk.
19 mei 2020 om 19:45 uur, Kleine
Kerkenraadsvergadering, Tilvoorde.
Corona en de Diaconie van de
Hervormde gemeente Vollenhove Sint Jansklooster
Een van de taken van de diaconie is om onze voelsprieten in de
gemeente en de samenleving uit
te zetten. Wĳ doen dit zodat we
hulpvragen kunnen herkennen en
beantwoorden. In deze verwarrende tĳden is dat voor ons lastiger,
omdat wĳ als gemeente minder
fysiek samenkomen. Daarom willen
wĳ een beroep doen op u! Kent u
of bent u iemand die eenzaam is,
ziek is, financiële steun nodig heeft,
onzeker is over zĳn/haar baan, geen
boodschappen kan doen, of op een
andere manier ondersteuning nodig
zou kunnen hebben? Wĳ komen
dan heel graag in contact met u! U
kunt ons benaderen via diaconie@
hervormdvollenhove.nl en u kunt
onze persoonlĳke contactgegevens
vinden in het ‘Kontaktpunt’.

Vollenhove

S TA D

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

Er is geen extra kopĳ aangeleverd.

Vollenhove

AMBT

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

Meeleven met
Mevr. G. Uffels - de Olde, Kadoelen 22a, Sint Jansklooster, verblĳft
in het Isalaziekenhuis in Zwolle.
De zieken thuis en elders bidden
we Gods Geest van troost, kracht
en liefde toe.
Overleden mw. Grietje ten
Napel
Op 24 april is overleden ons
gemeentelid Grietje ten Napel in
de leeftĳd van 90 jaar. Ze woonde
Oppen Swolle 3 in Vollenhove.
De dienst van Woord en gebed
voorafgaande aan de begrafenis zal
plaatsvinden d.v. donderdag 30 april
om 11.00 uur in de Mariakerk te
Vollenhove. We wensen vrienden,
familie, neven en nichten sterkte
toe.
In de volgende editie van GZ hopen
we een in memoriam te kunnen
plaatsen.
Ten slotte
Ontvangt allen een vriendelĳke
groet vanuit de pastorie aan de
Leeuwte,
Ds. H.J.H. Pap

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

Lees verder op pagina 15
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Vrĳdag 15 mei 2020, 20.00 – 22.30 uur, videoconcert,
kaarten via www.truetickets.nl

pinkster

krant

Met Pinksteren verschĳnt een
speciale editie van het Gezamenlĳk Zondagsblad. Gemaakt in
samenwerking met leerlingen van
evangelische school De Passie te
Wierden. Thema: Geloven door de
generaties heen.
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Ga met God en Hĳ zal met je zĳn:
bĳ gevaar, in bange tĳden,
over jou zĳn vleugels spreiden.
Ga met God en Hĳ zal met je zĳn.
“Kerkdiensten”
Omdat de maatregelen i.v.m. corona
nog niet versoepeld zĳn gaan we
voorlopig door met de TV diensten.
10 mei 09.30 uur
17 mei 09.30 uur
24 mei 09.30 uur
http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv/
De dienst kan ook beluisterd worden
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 (jmenkveld@solcon.
nl) of doorgeven aan uw wĳkouderling. Contactgegevens vindt u op de
website van de kerk. Laten we blĳven
omzien naar elkaar en de helpende
hand toesteken waar nodig. Vergeet
u ook de collectes niet? De bankrekeningnummers van kerk en diaconie
vindt u op de website of op de Leef
Mee en Nieuwsbrief.De kerkenraad.
Doelcollecte van de diaconie in
de maand mei voor de Voedselbank
Steenwĳkerland.
Onderstaande tekst is overgenomen
van de facebook site van de Voedselbank.
In het weekend van zaterdag 9 en
zondag 10 mei wilde de diaconie
levensmiddelen en andere spullen die
nodig zĳn voor het dagelĳks levensonderhoud inzamelen. In de huidige
situatie rondom het Corona virus is
dit nu niet mogelĳk, daarom vragen
wĳ uw extra gulle gift voor hen. Giften voor de collectes kunnen overgemaakt worden naar NL 27 RABO
0367 1544 63, wilt u specifiek een gift
doen voor de voedselbank? Zet dat
er dan even bĳ.
De missie
Wĳ verstrekken verkregen voedsel
gratis en doen dat uitsluitend met
vrĳwilligers.
De visie
Wĳ delen tĳdelĳk levensmiddelen
uit aan mensen, die tĳdelĳk minder
middelen hebben om zelf voldoende
in hun levensonderhoud te kunnen
voorzien. Dat is ons hoofddoel. Om
dit te bereiken zĳn wĳ aangesloten bĳ
de landelĳke voedselbank en wordt
al het aangeboden voedsel geaccepteerd, als het nog kwalitatief goed is.
De vrĳwilligers zetten zich in voor
de medemens en verdelen zo rechtvaardig mogelĳk goederen, die ter
beschikking gesteld of gekocht zĳn
met financiële giften. Zĳ trachten dit
zoveel mogelĳk te doen als een goed
functionerend team in harmonie en
respect voor elkaar en hulpvragers.
Om de zelfredzaamheid van onze
klanten te vergroten, werken we
samen met lokale organisaties, die
onze klanten helpen om weer op
eigen benen te staan.
Voedselhulp moet immers altĳd tĳdelĳk zĳn.
De kernwaarden
We werken uitsluitend met vrĳwilligers.
We verstrekken voedsel dat door
anderen gedoneerd wordt.
We verstrekken zoveel mogelĳk
gezond voedsel.
We verdelen het voedsel zo eerlĳk
mogelĳk.
We zĳn neutraal en onafhankelĳk
(‘burgers voor burgers’).
We zĳn transparant in onze verantwoording.

Namens de diaconie van harte bĳ u
aanbevolen.
Bevestigingsdienst ambtsdragers
Op 3 mei jl. zou een aantal kerkenraadsleden afscheid nemen van de
kerkenraad, omdat hun ambtstermĳn
dan eindigde. Aangezien door de
corona-maatregelen de kerkenraadsverkiezingen zĳn stilgelegd, beschikken wĳ, behoudens een nieuwe
jeugdouderling in Belt-Schutsloot,
niet over nieuwe kerkenraadsleden.
Om die reden is aan de vertrekkende
kerkenraadsleden gevraagd of zĳ hun
afscheid een half jaar zouden willen
uitstellen, dit met de hoop dat we
dan wel nieuwe kerkenraadsleden
hebben. Jeugdouderling Wout van
de Belt, ouderlingen Roelie van Dalfsen en Jan Heutink en ouderlingen
kerkrentmeester Henri Heidema
en Harm Rook hebben aangegeven
langer te willen aanblĳven. Diaken
Rob Pors heeft aangegeven zĳn termĳn niet te verlengen en ouderling
kerkrentmeester Klaas ter Horst had
de kerkenraad om persoonlĳke redenen al verlaten.
Wĳ willen Rob Pors en Klaas ter
Horst alvast bedanken voor hun inzet
in de afgelopen jaren en zĳn blĳ dat
de anderen hun termĳn willen verlengen.
In de komende periode zullen we
verder bezien hoe we om moeten
en kunnen gaan met de kerkenraadsverkiezingen. Uiteraard is dat sterk
afhankelĳk van de ontwikkelingen
rondom de corona-maatregelen.
Een kaartje i.p.v. bloemen
Naar de volgende personen ging de
afgelopen tĳd een kaartje ter bemoediging en als groet van de gemeente:
Dhr. J. Wink in de Vogellanden te
Zwolle, hĳ was 4 mei jarig
Mw. A. de Jonge –Vierhoven, zĳ is
was 30 april jarig
Mw. C. Oostenbrink
Mw. A. van Velzen-Tuin
Dhr. H.J. Holterman
Dhr. en mw. Vos-Muggen
Dhr. en mw. Hertong-Wink
Dhr. G. Stam, Zonnewiede
Dhr. B. Stam
Fam. J. Klaver
Mw. G. Hoorn-Pierik, zĳ vierde 23
april haar verjaardag
Dhr. J. Smit,
Mw. T. Hendriks-Huisjes, de Perelaar
Mw. van Vianen- Hofman, de Perelaar
Mw. Hofman-Lassche, de Perelaar
Dhr. en mevr. De Jonge-van der
Linde, i.v.m. hun 50 –jarig huwelĳk.
Verantwoording: Er is een gift
ontvangen voor de kerk van € 250.
Huwelĳksjubileum: Op 29 april
waren de heer en mevrouw De
Jonge van de Havezatherweg 50 jaar
getrouwd.
Alsnog van harte gefeliciteerd met dit
gouden jubileum.
Jarigen mei
Onderstaande Veniger gemeenteleden hopen D.V. in mei te verjaren.
9/5 – mw. L. Nĳenhuis-Hagewoud,
81 jaar.
20/5 – dhr. B. Klomp, 92 jaar.
21/5 – mw. A. Huisman-Bĳl, 83 jaar.
31/5 – mw. J. Klomp-Snĳder, 86 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd
en Gods zegen toegewenst.
Vanuit de gemeente
De gezondheid van Jannes Wink is
inmiddels zover verbeterd dat hĳ is
overgeplaatst naar Vogellanden in
Zwolle voor verdere revalidatie. Hĳ
mag nog geen bezoek ontvangen,
maar we zĳn dankbaar voor de stĳgende lĳn en bidden hem zegen van
boven toe voor verder herstel.
Vanuit de Pastorie
Met spanning hebben we allemaal uitgekeken naar het moment dat onze

minister president de balans zou
opmaken van de nodige maatregelen.
En hoewel daar zeker een positieve
lĳn is aan te wĳzen betekent het voor
een groot deel nog een continuering
van de situatie. In feite is het zo dat
de ziekte zeker niet, zelfs niet bĳna,
is overwonnen maar we hebben het
op dit moment min of meer onder
controle. En, controle geeft mensen
vaak een gevoel van veiligheid. Intussen moeten we wel bedenken dat dit
op dit moment een schĳnveiligheid
is. Tegelĳk zĳn we dankbaar dat de
ziekte niet verder uitbreekt en ongecontroleerd om zich heen grĳpt. Ook
voor de kerk betekenen de maatregelen dat we voorlopig op de ingeslagen weg moeten doorgaan. Voorlopig
is volhouden belangrĳk. Op allerlei
manieren volhouden zowel in allerlei
praktische zaken zoals afstand houden en contacten beperken, maar
ook volhouden in geloof. Er is er één
die werkelĳk regeert en die ook door
deze periode heen Zĳn plannen zal
uitvoeren.
Hartelĳke groeten,
Ds. Menkveld.

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

De kinderen kunnen weer deels naar
school en er zĳn wat verruimingen in
het beleid. Lichtpuntjes, maar desalniettemin blĳft het voor de ouderen
moeilĳk om in afzondering de dagen
door te brengen. Voor de mensen
die in de zorg werken is en blĳft het
een zware tĳd. We bidden een ieder
kracht en sterkte toe.
Giften. Voor de kerk zĳn twee giften van € 10,- en één van € 50,- binnengekomen. Hartelĳk dank voor
uw gaven. Mocht u de wekelĳkse
collecte missen.. u kunt ook u gift
overmaken voor de kerk op nummer NL34INGB0000935070 ten
name van rentmeesters prot. gem.
Willemsoord, Peperga, Blesdĳke
of voor de diaconie op nummer
NL89Rabo0361299397 ten name
van diaconie protestantse gemeente
Willemsoord-PepergaBlesdĳke.
Verjaardagen en huwelĳksjubilea. Op 13 mei viert onze koster
Tinie Winters haar 74ste verjaardag.
Op 16 mei viert mw. Ans LogchiesRĳk, momenteel verblĳvend in
Reestoord, kamer 95 Zuiderlaan 134
7944 EJ in Meppel, haar 90ste verjaardag. Voor u beiden een hartelĳke
felicitatie en een gezegend nieuw
levensjaar gewenst.
Waar geloof het meest kost.
“Bid voor ons.” Dat is vaak het eerste dat vervolgde christenen vragen.
Zĳ kennen het belang van gebed uit
eigen ervaring. Iedere week geef ik
u een gebedspunt door: Dank de
Here God voor de deelnemers aan
een gezinstraining in Myanmar. Deze
training helpt ouders om nog beter
voor hun kinderen te zorgen. Een
voorganger die meedeed aan deze
training vertelde: “Ik leer een steeds

betere vader te zĳn doordat ik nu
voor mĳn gezin kook.”
Kopĳ GZ. De kopĳ voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren
tot uiterlĳk woensdag 13 mei 12.00
uur bĳ de scriba of via kerk.willemsoord@hetnet.nl.
Theoloog André Troost schreef het
volgende lied op de melodie van
‘Wie maar de goede God laat zorgen’
Je jubelt: God zal voor mĳ zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zĳn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis!
Je dacht dat God zĳn schapen leidde,
het hele leven één groot feest,
tot aan de einder groene weiden maar dan: een wond die niet geneest!
Al zal de Herder bĳ je zĳn,
soms ga je door een diep ravĳn.
Je meende: Christus is zo machtig,
één woord - het onweer zwĳgt al stil.
Je dacht: mĳn Vader is almachtig,
de wind gaat liggen als Hĳ wil.
Maar dan opnieuw: een donderslag,
chaos die niemand eerder zag.
Je fluistert toch dat God zal zorgen
ook als geen zon je tegenlacht?
Houd dat dan vast, want Hĳ zal morgen
doen wat geen mens meer had verwacht:
dan zal de aarde hemel zĳn,
dan zal het eeuwig Pasen zĳn!
Namens de kerkenraad een hartelĳke groet, Henry Bos ouderling-scriba
Van de predikant
Ook in onze dorpen zĳn enkele mensen getroffen door het coronavirus.
Gelukkig zoals het nu lĳkt in milde
vorm, laten we hopen en bidden dat
het snel verbetert. In onze gemeente
zĳn er verschillende familieleden die
diep zĳn getroffen door het overlĳden van Albert Berger uit Paasloo,
die na een korte en hevige ziekte
overleed, nog maar 37 jaar oud. We
leven met hen mee.
We blĳven denken aan al die ouderen die zich geïsoleerd voelen nu
direct contact met geliefden maar
heel beperkt mogelĳk is. Maar het
doet goed te vernemen hoeveel
kaarten er worden gestuurd en mensen per telefoon anderen laten merken dat ze niet worden vergeten!
In de laatste editie van de Regenboog
was mĳn meditatie weggevallen.
Hierbĳ kunt u deze alsnog lezen:
Het zevende teken Ik ben de
Opstanding en het leven….. (Johannes 11:25)
In dit woord richt Jezus zich tot
Martha. Zĳ is de zuster van Lazarus,
die door Hem uit het graf zal worden
geroepen.
Daarmee stelt Jezus een teken van
een werkelĳkheid die dieper en verder gaat dan de zichtbare: de werkelĳkheid van God, bĳ Wie alle dingen
nieuw worden. Juist ook in omstandigheden waarin zorgen ons kunnen
beklemmen.
De evangelist Johannes vertelt over
zeven wondertekenen. Zoals we
weten: zeven betekent volheid.
Die tekenen willen onthullen wie
Jezus in het hier-en-nu voor ons wil
zĳn: licht in de duisternissen van deze
wereld, brood des levens voor ieder
die hongert naar een waarachtig
bestaan. In Kana herschiep Hĳ water
tot wĳn. Dit was het begin(sel) van
de tekenen, vertelt Johannes - hier
kun je zien waar het Jezus om begonnen is: leven in overvloed.

15

Daar begon ook het geloof van de
leerlingen. De opwekking van Lazarus is het zevende en laatste teken,
het hoogtepunt. Dit teken verwĳst
al naar de Paasmorgen. Het wil zeggen: Jezus is de Opstanding en het
Leven zelf.
Martha geloofde dat haar geliefde
broer zou worden opgewekt, op de
jongste dag.
God geeft zĳn kinderen immers
niet prĳs aan de dood. Maar die
jongste dag is wel heel ver weg - of
toch niet?
Jezus haalt die toekomstverwachting naar het hier en nu. In Hem,
verbonden met Hem, vinden we
opstanding en leven. Hĳ is dat om terug te grĳpen op de scheppingsmeditatie, waarmee Johannes
zĳn evangelieverhaal opent - als
het Woord. Hĳ is het (her)scheppende Woord van God (Genesis
1:3, Johannes 1:1). Dit Woord
roept Licht uit de duisternis, vrede
uit chaos, leven uit de dood. Als
Woord komt Jezus tot ons en is
Hĳ bĳ ons - als Woord dat ons aanspreekt en oproept, zoals Lazarus
uit het graf. Jezus is dat als Lam
van God dat de zonden der wereld
wegdraagt en zo de macht van het
kwaad breekt. Hĳ is dat door ons
voor te gaan op de smalle weg van
de dienst der liefde (de voetwassing!). Als we Hem ons vertrouwen
geven en Hem volgen, ontdekken
we dat alle dingen nieuw worden,
juist ook de weerbarstige dingen
die ons leven zo moeizaam kunnen
maken. Er komt weer toekomst in.
Jezus zegt: Wie in Mĳ gelooft, heeft
eeuwig leven - ontdekt telkens
opnieuw wat leven kan zĳn.
Hĳ wil onder en ín ons leven. Leven
vanuit Pasen betekent zo: zelf ook
opstaan, hier en nu.
Meidagen. In deze dagen staan
we stil bĳ 75 jaar vrĳheid. Vrĳheid is een kostbaar geschenk dat
van ons vraagt er goed mee om te
gaan. Zĳ is niet alleen vrĳheid VAN
onderdrukking, maar als het goed
is ook vrĳheid TOT het uitspreken
van opbouwende woorden, het
ontwikkelen en delen van kritische
gedachten en het stellen van rechtvaardige daden, als het moet tegen
de stroom in. Alleen in een waakzame geest kunnen we de gevallenen
van de jaren 1940-1945 vruchtbaar
gedenken. Daarover schreef Remco
Campert het gedicht ‘Iemand stelt
een vraag’, waaruit ik tot besluit een
gedeelte citeer:
Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de
tuin
of de kat die de kolder in z´n kop krĳgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die de sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een
stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen.
…………
iemand richt zich op
iemand is voor altĳd wakker
iemand stelt de vraag
iemand verzet zich
en dan nog iemand
en nog iemand
en nog.
Een hartelĳke groet aan u, aan jou,
ds. Gerrit van den Dool
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Bij overlijden:

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

(dag en nacht bereikbaar)

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

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