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Misschien kunnen de kerken 
vanaf 1 juli met maximaal 
100 mensen weer samenko-
men. Velen verheugen zich 
daar terecht op. Tegelijker-
tijd is het voor kerkbesturen 
een ingewikkelde operatie. 

Want hoe orga-
niseer je het zo dat mensen op 
anderhalve meter van elkaar 
worden gehouden, zowel bĳ  bin-
nenkomst als bĳ  het uitgaan? 
Plaatsen moeten uitgemeten 
worden. Mensen moeten naar 
een plaats begeleid worden die 
ze niet zelf kunnen kiezen. Bĳ ko-
mend voordeel is dat we dan af 
zĳ n van het opvullen van achter-
af, zoals in veel kerken gebeurde. 
In sommige kerken kwam daar-
door de afstand tussen de voor-
ganger en de dichtstbĳ  zittende 
bezoekers wel op 10 meter of 
meer. Die praktĳ k zal dus niet 
meer kunnen.

Avondmaal
En dan het avondmaal. De 
meeste gedachten gaan naar 
een vorm van lopend avondmaal 
waarbĳ  brood en wĳ n niet wor-
den aangereikt, maar klaar staan 
en wel zo dat je brood kunt 
pakken zonder andere stukjes 
aan te raken. Maar ook dan is 
een looproute ingewikkeld want 
mensen mogen in de beperkte 
ruimte niet vlak langs elkaar 
heen of terug lopen.

Doop
In het Nederlands Dagblad werd in 
een artikel over de theologie van 
de doop gevraagd naar het wezen-
lĳ ke van de doop. Is dat de hand 
van de voorganger die de doop 
bedient? Of is dat het symbool van 

het water als beeld van afwassing 
en nieuw leven? Het moge duide-
lĳ k zĳ n, dat het laatste het geval is. 

De Heer heeft de opdracht aan 
de gemeente gegeven om in zĳ n 
naam te dopen. Op grond daarvan 
werd een pleidooi gehouden om 
in een eredienst de predikant de 
woorden te laten spreken en de 
eigenlĳ ke hande-
ling van de doop 
door één van de 
ouders uit te laten 
voeren. Die ouder doopt dus niet 
in zĳ n eigen naam, maar namens 
de Heer die de opdracht aan de 
gemeente heeft gegeven. De pre-
dikant spreekt dan de woorden: 
“Wĳ  dopen jou…” Op die manier 

kan er in de anderhalve-meter-
kerkdienst volwaardig gedoopt 
worden. Een bĳ zondere tĳ d vraagt 
om bĳ zondere maatregelen. Aldus 
dit artikel in het ND.

Doopstok
De inkt van dat artikel was nog 
niet droog of er kwam bericht 
van de PKN dat de doop slechts 

door een predi-
kant bediend mag 
worden (conform 
de kerkorde). 

Aangezien dat niet kan met de 
hand van de predikant, kan dat 
met een soort van doopstok. 
Dat is een stok met daarop een 
schelp geschroefd waarmee een 
predikant water kan scheppen 

om dat over het hoofd van het 
kind te gieten. 
Zo kan de predikant op ander-
halve meter een kind  dopen, 
mits deze een vaste hand heeft, 
zodat voorkomen wordt dat het 
water in de ogen of het mondje 
van de zuigeling komt. Kerk-
ordelĳ k zal het zeker kloppen, 
maar qua vorm zĳ n er vragen 
bĳ  te stellen. Naar de letter van 
de kerkorde is het verdedigbaar, 
maar is het ook in de geest van 
de kerkorde? Destĳ ds was er 
nog geen sprake van een ander-
halve-meter-kerkdienst. 

Kerkenraden zullen over al deze 
zaken beleid moeten gaan voeren. 
We bidden om zegen voor hen.

Op 1 juli weer naar de kerk?
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Nog geen abonnee?

Versobering

De coronacrisis stortte 
de wereld in een eono-

mische en een gezondheidscrisis. 
Met alle gevolgen van dien, � nanci-
eel, sociaal, psychisch. Wĳ  moeten 
gaan leven met beperkingen. 

Na de vorige economische crisis van 
2008 gingen we weer genieten van 
welvaart. We leefden als groeiden de 
bomen tot in de hemel. Alles moest 
weer kunnen. Alsof we op alles recht 
hadden. Vanzelfsprekend. Totdat we 
weer wakker geschud werden. De 
coronacrisis heeft al meer dan een 
kwart miljoen levens geëist. Leed, 
verdriet en angst beheersen ons 
leven. Hoe kwetsbaar en afhankelĳ k 
zĳ n we. 

Economisch worden ondernemers en 
wĳ  allen getro� en. Mensen met een 
goed inkomen zullen de pĳ n minder 
voelen dan mensen met de laagste 
inkomens. De gewone man is altĳ d 
de dupe. Ondanks overheidssteun 
gaan bedrĳ ven kapot en worden 
werknemers werkloos. Met z’n allen 
moeten we er doorheen. En dat zal 
op den duur ook wel weer lukken. 
Duidelĳ k is dat we moeten inleveren, 
we zullen onze verlangens en eisen 
moeten bĳ stellen. Niet alles moet 
kunnen. Niet leven in vanzelfspre-
kendheid, maar in dankbaarheid 
voor wat je hebt. Een stap terug 
doen. 

Als we zien wat er om ons heen 
gebeurt, merken we hoe belangrĳ k 
gezondheid is. We moeten ons 
niets verbeelden. We hebben geen 
recht op een welvaartsleven. We 
mogen genieten van wat wĳ  ont-
vángen. Solidair zĳ n, omzien naar 
wie ten onder dreigt te gaan aan 
de gevolgen van de crisis. Elkaar 
dragen met het gebed ‘Here ont-
ferm u over deze wereld. Uiteinde-
lĳ k, het is úw wereld’.

Commentaar

Of je nu vaak in de Bĳ bel leest of 
nooit, lectio divina staat open voor 
iedereen. 
De lezer luistert naar wat God 
te zeggen heeft door de teksten 
heen. 
Contemplatief Bĳ bellezen levert 
geen hoofd vol kennis op, maar 
een hart vol vrede. Na a� oop is 
deelname aan het getĳ dengebed 
mogelĳ k.

De Lebuinuskerk in Deventer zet 
de middenstand in de bloemetjes. 
Buren van de kerk in het histori-
sche stadscentrum verdienen een 
bemoediging in deze lastige tĳ d, zo 
laat ds. Ingrid de Zwart weten. 
Kinderen en volwassen uit de 
Lebuinuskerk brengen de bloe-
men rond en ook zĳ n er papieren 
exemplaren gemaakt. 

De coronacrisis  is een ramp van 
ongekende omvang. 
Maar voor veel mensen in  bĳ -
voorbeeld Azië en Afrika voltrekt 
zich een extra ramp met grote 
gevolgen. Door de verplichte 
lockdowns hebben mensen geen 
werk, geen inkomen en geen 
eten. Gelukkig zĳ n er veel kerken 
die helpen, zodat mensen niet 
omkomen.

Biodynamische landbouw zoekt 
oplossingen voor de klimaat- en 
stikstofproblemen. Ook gaat het 
uit van kringloop, duurzaamheid en 
lokaal geproduceerd eten. Bodem 
en planten worden niet uitgeput, 
de boer krĳ gt een eerlĳ k loon. De 
Warmonderhof organiseert een 
online open dag voor jongeren en 
volwassenen die productie-, stads- 
of zorgboer willen worden.

Anders bijbellezen 
in het klooster 

Bloemen voor Deven-
ter middenstand

Steun voor zwaar 
getro� en landen

Kennismaken met 
boerenleven

Giften zĳ n welkom op NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Stille  coronaramp’

Donderdag 11 juni, 10.00 - 12.30 uur, info en 
aanmelden www.warmonderhof.nl/opendag 

Donderdag 25 juni, 20.15 uur, Nieuw sion Vulikerweg 6, 
Diepenveen, € 5, www.nieuwsion.nl

Hoe organiseer je het zo dat mensen op anderhalve meter van elkaar worden gehouden?

WE BIDDEN OM ZEGEN VOOR 
DE KERKENRADEN.

DOOR DS. ARJEN VAN 

DER SPEK, ZWARTSLUIS

DOOR DS. KO HEKMAN, 

ASSEN
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De morgenstond heeft goud in de 
mond. Dat geldt zeker op Bonaire: 
de vroege uurtjes zĳ n de beste als 
het nog niet zo warm is. In mĳ n 
geval betekent dat om 6.00 uur 
er uit voor een lange wandeling of 
hardlopen op de boulevard. Daarna 
een duik in de oceaan die je in al 
zĳ n blauwheid  vriendelĳ k toelacht. 

Elke morgen zwemt op een 
strandje aan de boulevard een 
groep Bonairianen, onder wie veel 
vrouwen. Er zit soms ook een ver-
dwaalde Europeaan tussen en wat 
mensen uit Venezuela of Colombia. 
Langzaam druppelen de zwem-
mers binnen op hun vaste ont-
moetingsplek, bĳ  een grote boom. 

Niemand heeft haast om het water 
in te gaan. Er word hard en uitbun-
dig gelachen en elke laatkomer of 
nieuwkomer wordt enthousiast  
begroet. De handdoeken worden 
zorgvuldig opgevouwen en op de 
kade gelegd en dan te water. Enkele 
mannen slaan een kruisje voordat 
ze het water ingaan. Grote zwem-
mers zĳ n het niet, die Antillianen. 
Een enkeling zwemt een meter of 
20 en komt dan terug. Bovendien 
zitten er ’s morgens regelmatig van 
die venĳ nig stekende kwalletjes 
(‘pika pika’). Het is 
alsof een hele � jne 
naald in je arm 
prikt. Bovendien 
zĳ n verschillende 
mensen de zwemkunst niet eens 
machtig. Ze doen een lange kleur-
rĳ ke � exibeam van schuimplastic 
om hun middel of onder de oksels. 
Voor de rest dobberen de ‘zwem-
mers’ in groepen van 5 of 6 in zee 
en hebben doorgaans de grootste 
lol. Het gaat deze groep niet om de 

prestatie maar om de ontmoeting.

Na a� oop verzamelt de groep zich 
op de kade rondom de boom. De 
meegebrachte etenswaren worden 
genuttigd en er wordt gezwaaid 
naar voorbĳ rĳ dende auto’s, die luid 
toeteren. 
Deze multiculturele groep ‘baders’ 
is voor mĳ  een metafoor voor 
de Kerk. De ontmoeting rond de 
‘levensboom’ staat centraal. Er 
hoeft niet zoveel; het enige wat 
écht moet is de lofzang gaande 

houden. Water 
speelt een grote 
rol: door het 
water kom je dich-
ter bĳ  het geheim: 

doopgang is diepgang is doodgang 
is doorgang naar het leven. We zĳ n 
immers gedoopt in Christus’ dood. 
Daar hoort een stevig kruis bĳ . De 
groep staat midden op de boule-
vard van deze wereld en straalt 
vriendelĳ kheid uit. De maaltĳ d 
wordt samen gevierd. Kortom, de 

sacramenten doen op de vroege 
ochtend al volop mee en vreugde 
is een watermerk van de gemeente 
van de Heer.

Ik moet denken aan dat prachtige 
verhaal uit het boek Handelingen. 
Filippus wordt in de woestĳ n op 
het spoor gezet van een man die 
belast is met het beheer van de 
schatkist van de koningin van Ethio-
pië. Zeg maar, de Wopke Hoekstra 
van Ethiopië uit die dagen. In de 
ontmoeting met Filippus wordt de 
man diep in het hart geraakt door 
de Geest “Kĳ k, water. Waarom 
zou ik niet gedoopt kunnen wor-
den?” Ja, waarom niet: als je in 
Jezus gelooft, dan hup het water 
in! Zo gebeurt het en dan staat er 
zo mooi: “hĳ  vervolgde zĳ n weg vol 
vreugde”.

Gerhard Heeringa praatte ons de afgelopen maanden bĳ  

over zĳ n tĳ delĳ ke verblĳ f op Bonaire. Wanneer hĳ  terug 

is in Swifterbant is nog onzeker; vanwege corona werd de 

retourvlucht van 3 juni geannuleerd. 

Wachten op iets 
leuks duurt altĳ d lang. Als je 
maar weet hoe lang je nog 
moet wachten, is het best vol 
te houden. Je telt de dagen af. 
Maar wat als je niet weet hoe 
lang je wachten moet? Dat kan 
lang duren… je kunt er moe-
deloos van worden of zelfs de 
hoop verliezen dat het moment 
waarop je wacht daadwerkelĳ k 
zal komen. 

Wachten
In Johannes 16:16-24 gaat het 
ook over wachten. Jezus zegt: 
‘Nog een korte tĳ d en jullie 
zien me niet meer, maar kort 
daarna zien jullie me terug.’ Nog 
een korte tĳ d en dan weer kort 
daarna… wat bedoelt hĳ ? Dat 
vragen ook de leerlingen zich af. 
Tot drie keer toe wordt deze 
zin genoemd, dan kun je er van 
op aan dat het een belangrĳ ke 
zin is. Maar een echt duidelĳ k 
antwoord geeft Jezus niet. Hĳ  
vertelt dit aan het eind van een 
lange redevoering tegen zĳ n 
leerlingen, nog voordat Hĳ  zal 
sterven. 

Verdriet
Doelt Hĳ  met deze woorden op 
zĳ n naderende dood en opstan-
ding? Of misschien op Zĳ n 
hemelvaart en daarna Pinkste-
ren, waarna Zĳ n aanwezigheid 
wordt vertegenwoordigd door 
de Heilige Geest? Of doelt Hĳ  
op de ‘wederkomst’, de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde?
Of, kan het misschien alledrie? 
Wat het ook is, het is in elk 
geval een hoopvolle boodschap: 
je zult weer blĳ  zĳ n. Eerst zul je 
door een verdrietige tĳ d heen 
moeten, maar je verdriet zal in 
vreugde veranderen.

Nieuw leven
In de tekst wordt het voorbeeld 
gebruikt van de barende vrouw: 
bĳ  de eerste weeën denk je nog 
‘Nou, dit is goed 
te doen!’. Het 
wordt steeds 
zwaarder. En op 
het moment dat 
je denkt ‘Nu kan 
ik echt niet meer’ 
zegt de verloskundige: ‘Je hebt 
10 cm ontsluiting, je mag gaan 
persen.’ En als haar kind geboren 
is, is de moeder blĳ  omdat er 
een mens ter wereld is gekomen. 
Het leven is doorgegeven. 

Het deed mĳ  ook denken aan 
de bloemzaadjes die ik met mĳ n 

dochter heb gezaaid in de tuin. Je 
kunt ze wel de grond uitkĳ ken. 
Elke dag gingen we even 
gluren of we al een groen spriet-

je omhoog zagen 
komen. Op een 
gegeven moment 
dacht mĳ n doch-
ter dat er niks 
zou gaan groeien. 
Maar toen zagen 

we toch ineens een groen blaadje 
uit de grond komen. En later 
nog één en daar nog één. En 
dan weer wachten tot de eerste 
bloem zich laat zien. 

Hoop
De tĳ d waarin we nu leven kan 
soms best hopeloos lĳ ken. Zal 

alles ooit weer worden zoals 
het was? Of mogen we hopen 
op beter? Durven we ook uit te 
kĳ ken naar hoe het kan zĳ n, in 
plaats van terugkĳ ken naar hoe 
het was? 

Het evangelie is een verhaal van 
hoop. Zodra we de hoop laten 
varen, kunnen we net zo goed 
opgeven. Maar kĳ k om je heen, 
zoek de groene sprietjes die uit 
de grond omhoog komen. We 
mogen vanaf 1 juli weer in de 
kerk samenkomen. Dat is nog 
niet hoe we het zouden willen, 
maar het is een begin. Een hoop-
vol begin. Hoe de toekomst er 
ook uit gaat zien, ik hoop dat het 
het wachten waard is. 

Te water

… nog een korte tijd en jullie 
zien me niet meer, maar kort 
daarna zien jullie me terug
uit: Johannes 16:16-24

MOGEN WE HOPEN OP BETER? 
DURVEN WE UIT TE KIJKEN NAAR 

HOE HET KAN ZIJN, IN PLAATS VAN 
TERUGKIJKEN NAAR HOE HET WAS? 

polderpraat

Een hoopvol nieuw begin

Drenthe

Stilte als cadeau
Met een ervaren begeleider pra-
ten over je leven. Welke aspecten 
van je levensloop hebben extra 
aandacht nodig? Hoe blik je terug 
en hoe kĳ k je vooruit? De beu-
kengang, die door de monniken 
van Abdĳ  Sion als bezinnings-
ruimte werd gebruikt, vormt het 
decor. Na a� oop volgt een evalua-
tiegesprek in het kloosterslot. 

Maandag 15 juni, 19.30 uur, Nieuw Sion, Diepenveen. 
€ 50, info: www.nieuwsion.nl

Coronaprotocol 
voor de kerk
De coronamaatregelen worden 
versoepeld, ook voor kerken. 
Maar wat er kan er wel en wat 
niet? Pastorale gesprekken worden 
veelal online gehouden, zingen is 
te risicovol. Sommige kerken gaan 
door met onlinevieringen, andere 
komen weer met kleine groepjes 
samen. De landelĳ ke PKN heeft 
een leidraad opgesteld. Classis-
predikant Drenthe, Groningen en 
Friesland Jan Hommes kan zich 
daar goed in vinden.

Informatie over het protocol is te vinden op
www.protestantsekerk.nl

Nieuwe directeur 
bij GZB 
Martĳ n van den Boogaart wordt 
de nieuwe directeur van de GZB. 
Hĳ  is nu nog trajectbegeleider bĳ  
IZB Focus. ‘’De verbinding met de 
wereldkerk heeft altĳ d mĳ n hart 
gehad,’’ verklaart hĳ  zĳ n overstap. 
‘’Het Evangelie vertellen wereld-
wĳ d, in woord en daad, daar zet 

ik mĳ  graag 
voor in.’’ Mar-
tĳ n volgt op 
1 september 
Jan Ouwehand 
op. GZB en 
IZB Focus zĳ n 
missionaire 
zendingsorga-
nisaties.

Bron: Gereformeerde Zendingsbond, www.gzb.nl

E-learning 
Zorgzame kerk 
Hoe kan een christen zorgzaam 
aanwezig zĳ n in pastoraat of dia-
conaat? Hier meer over leren 
kan via de e-learning ‘Zorgzame 
kerk’. Het accent van de ongeveer 
vier uur durende thuisstudie ligt 
op kwetsbare, zorgafhankelĳ ke 
mensen. Ook samenwerking met 
andere plaatselĳ ke organisaties 
komt aan bod. Deelnemen is 
gratis en kan op een zelfgekozen 
moment.

Aanmelden: www.protestantsekerk.nl/training/
zorgzame-kerk 

En nu maar weer wachten tot de eerste bloem zich laat zien.

HET GEHEIM: DOOPGANG IS 
DIEPGANG IS DOODGANG IS 

DOORGANG NAAR HET LEVEN

DOOR DS. 

GERHARD HEERINGA, 

SWIFTERBANT EN 

(TIJDELIJK OP) BONAIRE

DOOR ESTHER DE VEGT, 

KERKELIJK WERKER, 

VRIES
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 
16, 7854 PG Aalden tel. 0591-
371538
Kerkdienst 6 juni: 19.30 Ger. 
Kerk Aalden, Vesper (maximaal 
30 personen). Voorganger:
dhr. G. Stevens. Organist:
Mans Kuipers. Collecten: 1. 
Diaconie. 2. Kerk.
Kerkdienst 14 juni: 10.00
Ger. Kerk Aalden, Dienst via 
kerkwebradio: www.gerefkerk-
zweeloo.nl.
Voorganger: ds. B. Breunesse. 
Organist: Erik Nĳ zink.

BOVENSMILDE
Alle onderstaande diensten zĳ n 
online te bekĳ ken via: 
www.youtube.com en dan zoe-
ken naar: protestantse gemeente 
bovensmilde
Kerkdienst 7 juni: vanaf 9.30 
uur te zien: ds. S.D. Kits.
Kerkdienst 14 juni: vanaf 9.30 
uur te zien: dhr. B. Smedes.
Paaskaarsen. Het is een goed 
gebruik dat de paaskaarsen elk 
jaar naar gemeenteleden wor-
den gebracht. Degene die de 
kaars ontvangt is veelal onder 
de indruk en dankbaar. De grote 
paaskaars is dit jaar gegaan naar 
ds. van der Wer¬  en Aart de 
Gooier. Dat was een verrassing 
voor hen beide. Temeer omdat 
we in de kerkenraad daarvoor 
enkele namen hebben genoemd. 
Zoals beloofd in de laatste dienst 
van Ds. van der Wer¬  hebben 
deze mensen een kaart gekregen 
van de kerkenraad. De kleine 
paaskaars, welke gebruikt wordt 
voor de jeugdkerk, is dit jaar 
naar Janine Pronk gegaan.
Jarig. 11-06: dhr. J. Tamming, 
Kanaalweg 114, 9421 ST: 77 jaar.
17-06: dhr. P. Hoogeveen, Hoofd-
weg 126, 9421 PA: 88 jaar.
Jubileum. Dhr. J.C. O¬ ereins en 
mw. H. O¬ ereins-Appelo, Vuur-
doornstraat 1, 9421 SP die op 8 
juni 60 jaar zĳ n getrouwd. Wĳ  
wensen u allen een � jne dag en 
Gods zegen voor de toekomst! 
Bedankt. Vol verbazing, 14 
dagen de postbus leeg gehaald, 
zoveel gelukwensen. Samen met 
de kinderen en jullie 102 kaarten 
is het toch gelukt om onze 60e 
trouwdag onvergetelĳ k te maken.
Want het is een vreemde tĳ d. 
Een feestje houden zat er niet 
in. Hoe lang dit duurt, wĳ  weten 
het niet. Maar zoals wĳ  vroeger 
zeiden:  Met een goed glas wĳ n 
en een lekkere jonge meid duurt 
zelfs het wachten op subsidie 
niet lang. Bedankt! Groeten van 
Jan en Jantje de Boer.
Bedankt. Heel hartelĳ k bedan-
ken wil ik voor de bloemen en 
de vele kaarten met felicitaties 
voor mĳ n verjaardag op 6 mei. 
Het heeft ons heel goed gedaan. 
Henny O¬ ereins-Appelo.
Inzameling Voedselbank. Op 
3 mei is er weer een inzameling 
geweest, we hadden weer veel 
meer als op 5 april. BSVV had 
z’n voorraad limonade gecon-
troleerd en er bleken 8 kratten 

Cola en Sprite nog een maand 
houdbaar te zĳ n. Deze zĳ n 
geschonken zĳ n aan de voed-
selbank. Aangezien Pinksteren 
dit jaar 31 mei en 1 juni is, is de 
volgende inzameling in de garage 
aan de Wollegras 21 op zondag 
7 juni van 10.30 tot 15.00 uur. 
We hopen weer op een goede 
opbrengst. Ophalen kan ook, bel 
dan 0592-412943. Tevens kun-
nen ook artikelen voor de milieu 
� at worden ingeleverd. Bedankt 
namens de mevrouw die de � ets 
heeft ontvangen.
Coronacrisis. Het openbaar 
vervoer wordt steeds meer 
aan banden gelegd, meer men-
sen gaan met de � ets (prima). 
Dit houdt o.a. in dat ik weer 
een vraag van een mevrouw 
die gebruik maakt van de voed-
selbank Smilde kreeg of ik een 
dames� ets voor haar had als het 
kon met zĳ tassen. Mĳ n vraag aan 
u is: Wie heeft er nog een goede 
dames� ets staan en/of zĳ tassen. 
Graag contact opnemen met 
Joop Kant, tel. 0592-412943.
Mededeling Diaconie. Ont-
vangen via een oud diaken een 
gift van € 50 voor de Diaconie, 
met de vermelding: De Heer 
verheugd zich in een blĳ moedige 
gever.
Hartelĳ k bedankt voor deze gift 
voor hulp aan de ander, van zo 
dichtbĳ .

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
I.v.m. de maatregelen betref-
fende het coronavirus worden 
de diensten van 7 juni en 14 juni 
uitgezonden via internet. Op de 
website: http://pkncoevorden.nl 
vindt u meer informatie en een 
directe link naar deze uitzendin-
gen.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boeke-
loo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica
Kerkdienst 7 juni: er is geen 
openbare dienst. Wel kunt u 
meeluisteren via Kerkomroep.
nl Kies Erica. Kies kerk: Protes-
tantse kerk het Kruispunt. 10.00 
ds. H. Klaassens, Erica. Lector:
Rolinka Groenhof.
Kerkdienst 14 juni: er is geen 
openbare dienst. Wel kunt u 
meeluisteren via Kerkomroep.nl 
Kies Erica. Kies kerk: Protestant-
se kerk het Kruispunt. 10.00 uur 
Pastor Broers. Lector: Rolinka 
Groenhof.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Voorlopig kunnen de zondagse 

erediensten niet op de gebrui-
kelĳ ke manier plaatsvinden. De 
ochtenddiensten kunnen gevolgd 
worden via www.hkerk.nl en via 
de kerkradio van de hervormde 
kerk. 
Kerkdienst 7 juni: 9.30 uur
ds. B.J. Heusinkveld.
Kerkdienst 14 juni: 9.30 uur 
ds. E.J. Prins 
Jarig. 11-6-2020: dhr. A.J. Zand-
man Imminkservestraat 15: 77 
jaar.
13-6-2020: dhr. K. van Lenthe, 
Esweg 31 82 jaar.
14-6-2020: mw. H. Kleinjan-van 
Munster, Piksenweg 17 76 jaar.
15-6-2020: dhr. H.D. 
Kamphuis,Kolonieweg 1 B 77 
jaar.
19-6-2020: dhr. M. Bloemendal, 
Watertorenweg 5 78 jaar.
23-6-2020: dhr. H.M. Kleinjan, 
Piksenweg 17 79 jaar.
25-6-2020: dhr. G.D. Valk, De 
Blenke/kamer 6 86 jaar.
25-6-2020: dhr. H. Heuver, 
Gozem Gritterstraat 74 76 jaar.
Jubileum. 15-6-2020: Dinand 
en Ineke Laarman Hellendoorn-
seweg 6: 25 jaar getrouwd. ‘De 
Heer is mĳ n Herder, dag aan dag 
draagt Hĳ  ons.’

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten. I.v.m. de maat-
regelen van de overheid rondom 
het corona virus vinden er geen 
gewone kerkdiensten plaats. 
Inplaats daarvan zorgen de pre-
dikanten op zondagmorgen om 
9.30 uur voor een online viering. 
Deze is te volgen via kerkom-
roep, live te kĳ ken of te luis-
teren via onze website www.
pkn-dedemsvaart.nl. 7 juni: ds. 
J. Zondag,14 juni: ds. K. van Sta-
veren.
Op woensdag- en vrĳ dag-
morgen is er om 10.00 uur 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 bran-
den.
Elke week wordt er een 
nieuwsbrief gemaakt. Deze kan 
digitaal worden ontvangen of 
opgehaald worden in de Van 
Dedemkerk. Voor meer infor-
matie kunt u deze raadplegen. 
(Neem er gerust eentje mee 
voor hen die niet meer het huis 
uit kunnen/willen, en doe het 
bĳ  hen door de bus als teken 
van meeleven). De 1e dinsdag 
van de maand zal er de reguliere 
uitzending met muziek zĳ n. Elke 
dinsdag, uitgezonderd de 1e 
dinsdag van de maand, zal Marry 
Brand, vanaf 10.30 uur, een uit-
zending verzorgen met verschil-
lende verhalen en gedichten.
Pastoraat in Coronatĳ d.
De predikanten zullen alleen in 
uiterste nood op huisbezoek 
komen, maar dan alleen met 
inachtneming van de regels die 
daarvoor door de overheid zĳ n 
bepaald. Natuurlĳ k kunt u wel 
met hen in gesprek via telefoon, 

email, brieven, whats-app of 
Facebook.
Fancy Fair 2020 en Schof-
felen bĳ  Junne. De Fancy 
Fair, gepland op 15 augustus 
kan, zoals u begrĳ pt, geen 
doorgang vinden. Tot 1 sep-
tember mogen er geen evene-
menten worden georganiseerd. 
Daarna is het organiseren van 
een Fancy Fair wegens tĳ d en 
ruimte gebrek niet haalbaar. 
Voor 2021 staat de Fancy Fair 
gepland op 21 augustus. Om dit 
jaar toch inkomsten voor de 
Kerk te genereren kan er weer 
worden gescho¬ eld bĳ  Junne 
naast de Vecht op het land van 
Chris Antuma. 2 ha uien en 5 
ha Echinacea (bloemen) Het zou 
wel heel mooi zĳ n als we een 
paar teams kunnen samenstel-
len. We kunnen direct aan de 
slag. Opgave bĳ  Klaas Boessen-
kool: 0610123847.

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Pren-
ger, De Mute 61, 7683XT Den 
Ham, tel. 0546-671747, gpren-
ger@caiway.nl
Kerkdiensten 7 juni: 10.00
da M. Winters-Karels. 19.00
E.J Hazelhorst. Jeugddienst. Via 
kerkdienstgemist.nl kunt u onze 
kerkdiensten digitaal meemaken. 
Zoek op ‘Den Ham’ en u vindt 
de 3 kerken van ons dorp die 
op dat moment allemaal dezelf-
de dienst uitzenden. Ook op 
gkdenham.nl kunt u terecht.

HARDENBERG
Wĳ k Centrum. Overle-
den. Op 15 mei is op 93-jarige 
leeftĳ d overleden Jan Dĳ k Hĳ  
woonde in Het Weerdje in 
Gramsbergen. We leven mee 
met zĳ n kinderen en klein- en 
achterkleinkinderen.
Op 19 mei is op 77-jarige leef-
tĳ d overleden Jan Heĳ ink Admi-
raal Helfrichstaat 83. We leven 
mee met zĳ n vrouw Dinie de 
kinderen en kleinkinderen en 
allen die hem zullen missen.
Op 20 mei is op 73-jarige leef-
tĳ d overleden Aaltje Margriet 
(Alie) Dam-Zomer. We leven 
mee met haar man Henk aan het 
Van Wevelinkckhovenplein 50, 
hun kinderen en kleinkinderen.
Op 20 mei is op 84-jarige leef-
tĳ d overleden Jan Johan Altena, 
sinds een aantal jaren woonach-
tig in de CFH. We leven mee 
met zĳ n vrouw Hennie aan de 
Gedempte Haven 45, hun kinde-
ren en kleinkinderen.
Zieken. In het CFH is opgeno-
men mw. Z.H. Snippe-Geertjes, 
Burg. Schuitestr. 138 (Unit 1, 
k. 3)
Ook zĳ n daar nog dhr. H. Reu-
rink, Burg Schuitest.r 44 (k. 8); 
mw. R. Hans-Hilbink, Salland 54, 
(Unit 2, k. 14) en mw. G. Wate-
rink, Jonkerlaan (Unit 5, k. 22), 
Rheezerweg 73, 7771 TD.
Wĳ k Baalder. Mw. G. Veltink-
ten Napel, Veldmaat 42, is opge-
nomen in het RZZ, afd. B 1, 33.

LUTTEN/SLAGHAREN
Op advies van de PKN 
komen alle kerkdiensten in 
zowel Lutten als Schuinesloot te 
vervallen.
Jarig. Mw. J.A. Garst-Veltink, 
Ribesstraat 52, 7775 BK Lutten, 
26-05-1936.
Dhr. F. Scholten, Gedempte 
Schuinesloot 1b, 7776 PD Slag-
haren, 30-05-1946.

Mw. E. v/d Belt-Hamberg, Hors-
tra’s wĳ k 44, 7782 RA De Krim, 
31-05-1944.
Zieken. Willem v/d Weide, 
Meidoornstraat 12, 7775 BE 
Lutten, is na een auto ongeluk 
nu voor revalidatie in: Het Roes-
singh, Roessinghsbleekweg 33, 
7522 AH Enschede, Etage 2, k. 
3.
10 dagen van gebed. Met een 
mooie groep mensen bidden 
we voor de kerk, wereldwĳ d, in 
Nederland en onze eigen kerken 
in Lutten, Slagharen en Schui-
nesloot, in het bĳ zonder onze 
eigen Emmaü sgemeente. Wil je 
alsnog meedoen? Stuur dan een 
mail naar: ds.jcjpost@gmail.com 
en je ontvangt elke dag per mail 
een link naar een � lmpje met 
daarin opgenomen een lied, een 
bĳ beltekst en een gebed.

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 7 juni: drs. J. 
Eertink.
Kerkdienst 14 juni: de voor-
ganger is nog niet bekend. De 
kerkdiensten zĳ n in de Sions-
kerk en te bekĳ ken of te beluis-
teren via: www.kerkomroep.nl
Meeleven. Zaterdag 6 juni 
hopen Henk en Janny Waterink-
Naberman, Kanaalweg-Oost 
5, 7692PE, Mariënberg, 40 jaar 
getrouwd te zĳ n. Ondanks deze 
bĳ zondere tĳ d, hopen we dat 
jullie een mooie dag mogen 
hebben. Dat jullie trouwtekst: 
Wentel uw weg op de Here en 
vertrouw op Hem en Hĳ  zal het 
maken, nog steeds jullie funda-
ment mag zĳ n, wensen we jullie 
van harte toe.
In deze tĳ d hopen ook alle eind-
examen kandidaten te horen of 
ze wel of niet geslaagd zĳ n … 
gefeliciteerd als dat zo blĳ kt te 
zĳ n en succes bĳ  je vervolgstu-
die wanneer je die gaat doen. 
Heel veel sterkte, mocht je het 
nog weer over moeten doen.
Jarig. Op 12 juni hoopt mw. M. 
Veltink-Grootonk, De Marke 7, 
7692 AT Mariënberg, 90 jaar te 
worden. We wensen u een hele 
mooie dag toe, ondanks de bĳ -
zondere omstandigheden en een 
gezegend nieuw levensjaar.
Tekst. Je wordt niet gered 
door goed te doen, maar je 
wordt gered om goed te doen. 
Een preekzin uit Visie van Lydia 
de Bruĳ ne.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdienst 7 juni: 10.00 uit-
zending via Kerkdienstgemist 
vanuit de Johanneskerk met ds. 
H. de Haan, Den Ham.
Kerkdienst 14 juni: 10.00
uitzending via Kerkdienstgemist 
vanuit de Johanneskerk met ds. 
G. Timmer.
Uit de gemeente. In deze 
tĳ d waarin alles nog onzeker is 
vanwege het corona virus gaan 
onze gedachten uit naar hen die 
hierdoor nog niet volop bezoek 
kunnen ontvangen. Zowel hen 
die thuis in hun eigen omgeving 
wonen en hen die verzorgt wor-
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Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overĳ ssel en 
Flevoland, worden wekelĳ ks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelĳ k leven in 
de eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zĳ n geen kosten verbonden. 
Alleen digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte 
is. Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

Drenthe

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?

Overijssel
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den in de verschillende tehuizen 
wensen we veel sterkte.
Er is veel eenzaamheid die niet 
altĳ d zichtbaar is maar die wel 
veel impact heeft op het leven 
van iedere dag. We zĳ n dank-
baar dat er soms weer bezoek-
lichtpuntjes zĳ n die mee helpen 
om het leven weer wat meer 
van de zonnige kant te kunnen 
zien. Toch mogen we hen niet 
vergeten die juist zo’n behoefte 
hebben aan contact met gelief-
den die hen dierbaar zĳ n. Een 
kaartje, een telefoontje of even 
een zwaaiende hand en een blik 
van genegenheid zĳ n blĳ ken van 
meeleven. Zo kunnen we met 
en voor elkaar deze moeilĳ ke 
tĳ d een beetje meer op� euren. 
Het allerbelangrĳ kste is wel ons 
gebed voor elkaar, daar mee 
mogen we elkaar door bemoe-
digen en zo vragen om kracht 
en bĳ stand van onze hemelse 
Vader. Hĳ  is erbĳ . Dat was Hĳ , 
dat is Hĳ  en dat blĳ ft Hĳ . Hĳ  
maakt ook wat deze tĳ d betreft 
zĳ n beloften waar uit Jeremia 
29 : 11, Ik heb jullie geluk voor 
ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je 
een hoopvolle toekomst geven.

De komende zondagen
wordt elke week voor zolang 
het kan of nodig is ’s morgens 
om 10.00 uur een dienst uitge-
zonden vanuit de Johanneskerk. 
Deze is te beluisteren op Kerk-
dienstgemist en via de kerkte-
lefoon. Ds. Timmer zal in deze 
diensten voorgaan in aanwezig-
heid van een ouderling, een dia-
ken, een organist en een koster. 
Als kerkenraad zien we in ver-
bondenheid met onze gemeen-
teleden uit naar mooie en geze-
gende diensten.
Voor de komende tĳ d zĳ n er 
bĳ na dagelĳ ks uitzendingen van-
uit de Hervormde gemeente 
Vollenhove in samenwerking 
met de Raad van Kerken en de 
zorgzame kerk.
Dit zĳ n prachtige initiatieven 
waarmee we elkaar mogen 
bemoedigen.
Op zaterdagmiddag van 15.30 
uur tot 16.30 uur is er een 
orgelconcert waar in wisseling 
telkens een andere organist zĳ n 
of haar medewerking aan zal 
verlenen.
Op zondag zĳ n er om 10.00 
uur in de verschillende kerken 
diensten te beluisteren. Op de 
maandagmiddagen is er  van 

15.30 uur tot 16.30 uur een 
non-stop muziekprogramma 
met mooie bemoedigende gees-
telĳ ke 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 ver-
haal en/of gedichten omlĳ st met 
mooie liederen.
Op woensdagavonden van 19.15 
uur tot 19.45 uur is er een ves-
perdienst vanuit de Herv. Kerk 
Vollenhove. Een korte ingeto-
gen viering van lied, gebed en 
schriftlezing.
Op  de donderdagmiddagen 
is er een muzikale fruitmand 
eveneens te volgen via de Her-

vormde kerk Vollenhove. Hier-
voor kunnen liederen aange-
vraagd worden voor iemand die 
een extra bemoediging wel kan 
gebruiken. Dit kan gedaan wor-
den door te mailen naar muzi-
kalefruitmandvollenhove@gmail.
com Dan kunt u aangeven welk 
lied u voor wie aan wilt vragen. 
Op vrĳ dagmiddag is er eveneens 
van 15.30 uur tot 16.30 uur 
muzikaal programma. Laat ons 
de Heer lofzingen!
We wensen iedereen veel 
luistergenot toe en dat juist 
door de diverse uitzendingen 
heen Gods nabĳ heid ervaren 
mag worden.
Hartelĳ ke groeten en goede en 
gezegende weken toegewenst.
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“Misschien is het soms geen 
slecht idee om, simpelweg, iets 

minder hard te gaan”

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

wakker en waaks
kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

½ jaar 

voor slechts 

€8,95!

Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl

DE SITE  
VAN UW KERK 
GESCHIKT VOOR 
SMARTPHONE?

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.

Advertenties

Na een scan in janu-
ari kreeg Suzanne 

slecht nieuws; de diagnose luidde 
’ongeneeslĳ k ziek’. De kanker, 
die zĳ  zes jaar geleden had over-
wonnen, was teruggekomen en 
zit nu ook in haar botten. Uit-
eindelĳ k kozen Clary en Suzanne 
voor voortzetting van het bedrĳ f 
met Clary als nieuwe directeur. 
“Het is geen overname, maar een 
voortzetting. Dat past helemaal 
bĳ  wat wĳ  voorstaan: anderen 
inspireren, verbinden en zeker 
niet in de slachto¬ errol kruipen.” 
Suzanne, die in 2015 met de idee-
en voor ProudBreast begon, heeft 
zich teruggetrokken maar blĳ ft op 
de achtergrond adviseren. Clary 
is sinds 2017 partner in de onder-
neming.

Lifestyleproduct
ProudBreast ontstond uit onvre-
de over het bestaande aanbod 
aan externe borstprotheses. 
Suzanne zocht een alternatief 
voor siliconen en bedacht prothe-
ses van schuim, de Qup. Clary: 
“Onze producten hebben geen  
medische invalshoek, de draag-
sters zien ze als lifestyleproduct. 
Natuurlĳ k, de vrouwen die onze 
protheses dragen, zĳ n ziek of 
hersteld en missen één of twee 
borsten. Toch voelen ze  zich 
geen slachto¬ er maar willen juist 
verder met hun leven. Dit staat 
ook centraal in onze community, 
die gedeeltelĳ k online bestaat. 
De vrouwen wisselen ervarin-
gen uit en voelen zich erkend. 
Via de community worden ook 
kledingworkshops georganiseerd 
en fotosessies van vrouwen die 
de prothese dragen. De Qups 
worden gezien als een cadeautje, 
een glimlach voor de borst. Onze 
klantenservice functioneert als 
een vorm van coaching. Advies en 
het streven naar acceptatie staan 
voorop. Zelf heb ik geen borst-
kanker gehad, maar mĳ n oma is 
gestorven aan de gevolgen ervan.”                                                                                                                      

Alledaags gebruik
ProudBreast fabriceert, verkoopt 
en distribueert comfortabele pro-
theses, verkrĳ gbaar in zes maten 
en gericht op alledaags gebruik. 
Inmiddels is patent aangevraagd 
op de productiemethode, waar-
bĳ  het materiaal zĳ n soepele 
vorm behoudt. De protheses 
zĳ n wasbaar en absorberen heel 
goed transpiratievocht. Proud-
Breast  won in 2018 de ASN bank 
Wereldprĳ s en boekte op de 
Huishoudbeurs 2020 veel succes. 
Tĳ dens het televisieprogramma 

De tolk van 
Java. Alfred Birney. Uitg. De 
Geus Amsterdam, 2016 Prĳ s 
€ 17,50

Dit boek heeft al vele drukken 
beleefd. Een meeslepend en 
realistisch boek. Voor een Hel-
mondse schoenmakersdochter, 
een Indische voormalige oor-
logstolk en hun zoon bestaat er 
geen heden. Alleen een belast 
verleden. De zoon achtervolgt 
zĳ n ouders met vragen over de 
oorlog in Nederlands-Indië, die 
doorwoedt in het gezin. Het 
verhaal brengt ons terug in de 
tĳ d dat Indië in bezit was van 
het koloniale Nederland, door 
de Jappen werd bezet, zich 
daarna vrĳ  vocht van Nederland 

tĳ dens de Politionele Acties. 
De hoofdpersoon, voormalig 
tolk bĳ  de mariniers op Java in 
oorlogstĳ d, en uiteindelĳ k ver-
trokken naar Nederland, wordt 
achtervolgd door zĳ n verleden 
en zĳ n strĳ d tegen de Japanners, 
tegen de Indonesische vrĳ heids-
strĳ ders, in naam van de Konin-
gin. Het boek laat zien hoezeer 
een oorlogssituatie wonden 
en trauma’s bĳ  een mens ach-
terlaat, een mens kapot maakt 
voor het leven.

De klokkenkluider van de 
Notre-Dame. Victor Hugo. 
Uitg. Athenaeum Amsterdam 
2019 Prĳ s € 20

Deze monumentale roman 
vraagt weer aandacht na de 
brand van de Notre-Dame. De 
monsterlĳ ke en gebochelde 
Quasimodo, die doof is gewor-
den door het geluid van de klok-
ken die hĳ  moet luiden; de jonge 
zigeunerin Esmeralda, die door 

haar schoonheid mannen in de 
afgrond stort; de ĳ dele Phoebus 
en de sluwe diaken Frollo: nie-
mand ontsnapt aan zĳ n noodlot 
in dit meeslepende boek. Bĳ na 
twee eeuwen na verschĳ ning 
blĳ ft dit boek fascineren.

Homoseksualiteit en de 
kerk. Maarten van Loon, 
Henk Medema, Jan Mudde 
(red.)
Uitg. Buĳ ten & Schipperheĳ n, 
Amsterdam 2019 Prĳ s € 18,95

Een bundeling van bĳ dragen aan 
een studiedag over homosek-
sualiteit en kerk. Van sprekers 
uit verschillende kerken, met 
verschillende visies op homo-
seksuele relaties. Ruimhartig, 
niet veroordelend, invoelend, 
pastoraal. Het boek pleit voor 
een sfeer van veiligheid in de 
kerkelĳ ke gemeente. Het kan 
een bĳ drage leveren aan het 
gesprek binnen de gemeente en 
tot wederzĳ ds begrip. 

boeken

PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Lunteren (herv., 
Maranathakerk), ds. J. Steenkamp 
te Stellenbosch, Zuid-Afrika, die 
dit beroep heeft aangenomen
te Vlaardingen (wĳ kgemeente 
Holy), ds. H.M. Habekotté te 
Maasdĳ k, die dit beroep heeft 
aangenomen

GEREF. KERKEN (VRĲ G.)
Beroepen
te Ĳ muiden
(samenwerkingsgemeente 
CGK/GKV), ds. S. de Bruine te 
Balkbrug
te Meppel, kandidaat K.S. 
Tamminga te Kampen

komen en gaan

DOOR DS. KO HEKMAN, 

ASSEN

CD-DVD verrassings-
pakket
Events for Christ is dankbaar 
voor de massale reacties op het 
CD pakket dat in samenwerking 
met Pelgrim Boeken & Muziek is 
samengesteld. De organisatie meldt 
druk bezig te zĳ n met plannen voor 
de toekomst. Door het bestellen 
van de CD-pakketten zĳ n ze door 
deze tĳ d heen geholpen, waarin 
geen evenementen georganiseerd 
kunnen worden.

Events fot Christ tot die tĳ d 
ondersteunen? Of gewoon je 
collectie aanvullen? Bestel dan een 
verrassingspakket! Pelgrim Boeken 
& Muziek is nog steeds bezig met 
opruimen van de CD- en DVD-
voorraad. 

Er zĳ n per genre zowel pakketten 
met vier als met tien titels 
samengesteld. Je krĳ gt dan een 
willekeurig aantal CD’s uit dit 
genre. De levertĳ d is altĳ d 1 tot 
2 werkdagen. Ook de nieuwe 
Opwekkings CD is toegevoegd 
aan het pakket, mocht je die graag 
willen bestellen! Deze is inmiddels 
op voorraad en kan dus snel 
geleverd worden.

Online programma’s 
Wierden
Nu de kerk een omslag naar onli-
ne maakt, komt de Hervormde 
Gemeente in Wierden met Studio 
Kerkplein. Een programma dat 
ieder week op woensdagmiddag 
op de buis komt. Leuk en gezel-
lig. Voor en door gemeenteleden, 
voor jong en oud. Live te volgen. 
In Studio Kerkplein komen voor-
bĳ : verzoeknummers, interviews 
met gemeenteleden, een kinder-
moment, foto’s en beelden van de 
kerkelĳ ke gemeente en Wierden 
(uit de oude doos), een quiz enzo-
voorts. Gemeenteleden kunnen 
een lied aanvragen voor iemand die 
haar dierbaar is. 
Begin mei is het programma gestart 
en trekt het zo’n 250 kĳ kers. 
Daarnaast kunnen gemeenteleden 
iedere werkdag het programma 
‘Van hart tot hart’ volgen. Een 
bemoedigend woord in coronatĳ d, 
verzorgd door predikanten en ker-
kelĳ k werkers. 

Studio Kerkplein, iedere woensdag van 16.00 - 17.00 uur



zondag 7 juni 2020 5

column

De kunst van het 
improviseren lijkt me 

zo oud als de mensheid zelf. Hoe-
wel het woord zelf vermoedelijk 
veel later is ontstaan uit het Latijn, 
met als betekenis onvoorzien.
Ieder mens komt er vroeg of laat 
mee in aanraking, want hoe vaak 
niet word je geplaatst voor een 
situatie waarin spontaan creëren of 
het bedenken van andere mogelijk-
heden dan voor de hand liggende 
ter plekke moet worden bedacht.
Dat niet alleen. De term impro-
visatie wordt vooral gebruikt in 
cultuuruitingen: het theater en 
muziek, maar ook bij dans, voor-
dracht en beeldende kunst. Met 
andere woorden: improvisatie is 
domweg een kunst! Want je zult 
er maar voor komen te staan. 
Onvoorbereid spreken, beslissingen 
nemen, voordragen, musiceren …

Onlangs hoorde ik iemand zeg-
gen: ‘Het leven is net als jazz. Een 
groot deel ervan is geïmprovi-
seerd; we kunnen niet alle vari-
abelen onder controle houden. 
We moeten het bestaan met lef 
en flair leven, ongeacht wat er op 
ons pad komt.’ 
Ik moet zeggen: deze opmerking 
kwam wel even binnen. Want 
juist bij onze geloofsgemeen-
schappen, waar veel dingen soms 
al eeuwen volgens een vast stra-
mien verlopen, worden we bijna 
gedwongen om te improviseren 
op een thema. Inderdaad, net 
jazz. 

Nu de coronapandemie de wereld 
in haar greep houdt, en dus ook 
het denken over de wekelijkse 
kerkelijke vieringen, zullen er in 
de anderhalve-meter-samenleving 
middelen moeten worden gevon-
den om er iets van te maken. 
Een vraag als ‘moeten we echt 
bij onze bijeenkomsten ander-
halve meter bij elkaar vandaan 
blijven?’ Complicerende factor is 
dat de gemeentezang ook beter 
niet plaats kan vinden (terwijl de 
Eeuwige notabene troont op de 
lofzangen!), en het koffie- of thee-
drinken na de viering is al hele-
maal taboe, terwijl dat juist voor 
velen het surplus van de zondag is.

Nee, hoewel jazzmusici met het 
grootste gemak schijnen te impro-
viseren op een bepaald thema is 
dit gemak nogal ver te zoeken bij 
het improviseren op nieuwe vor-
men van afstandelijke nabijheid 
in de geloofsgemeenschappen. 
De woorden bijten elkaar zelfs: 
‘afstandelijke nabijheid’. Hoe gaan 
we hier in de nabije toekomst 
mee om? Waar halen we onze 
inspiratie en ons improvisatiever-
mogen vandaan?

Een troostvol gegeven lijkt me 
dat de kunst van het improviseren 
zo oud is als de mensheid zelf, en 
dat tot dusverre altijd wel weer 
wegen gevonden zijn - om met de 
psalmdichter te spreken - waar-
langs onze voet kan gaan. 
Laten we dan maar hopen en ver-
trouwen op het improvisatietalent 
van de vindingrijke mens.

Improviseren
DOOR DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN

Directeur Clary Scheres over ProudBreast prothese: 

Glimlach voor de borst

Na een scan in janu-
ari kreeg Suzanne 

slecht nieuws; de diagnose luidde 
’ongeneeslijk ziek’. De kanker, 
die zij zes jaar geleden had over-
wonnen, was teruggekomen en 
zit nu ook in haar botten. Uit-
eindelijk kozen Clary en Suzanne 
voor voortzetting van het bedrijf 
met Clary als nieuwe directeur. 
“Het is geen overname, maar een 
voortzetting. Dat past helemaal 
bij wat wij voorstaan: anderen 
inspireren, verbinden en zeker 
niet in de slachtofferrol kruipen.” 
Suzanne, die in 2015 met de idee-
en voor ProudBreast begon, heeft 
zich teruggetrokken maar blijft op 
de achtergrond adviseren. Clary 
is sinds 2017 partner in de onder-
neming.

Lifestyleproduct
ProudBreast ontstond uit onvre-
de over het bestaande aanbod 
aan externe borstprotheses. 
Suzanne zocht een alternatief 
voor siliconen en bedacht prothe-
ses van schuim, de Qup. Clary: 
“Onze producten hebben geen  
medische invalshoek, de draag-
sters zien ze als lifestyleproduct. 
Natuurlijk, de vrouwen die onze 
protheses dragen, zijn ziek of 
hersteld en missen één of twee 
borsten. Toch voelen ze  zich 
geen slachtoffer maar willen juist 
verder met hun leven. Dit staat 
ook centraal in onze community, 
die gedeeltelijk online bestaat. 
De vrouwen wisselen ervarin-
gen uit en voelen zich erkend. 
Via de community worden ook 
kledingworkshops georganiseerd 
en fotosessies van vrouwen die 
de prothese dragen. De Qups 
worden gezien als een cadeautje, 
een glimlach voor de borst. Onze 
klantenservice functioneert als 
een vorm van coaching. Advies en 
het streven naar acceptatie staan 
voorop. Zelf heb ik geen borst-
kanker gehad, maar mijn oma is 
gestorven aan de gevolgen ervan.”                                                                                                                      

Alledaags gebruik
ProudBreast fabriceert, verkoopt 
en distribueert comfortabele pro-
theses, verkrijgbaar in zes maten 
en gericht op alledaags gebruik. 
Inmiddels is patent aangevraagd 
op de productiemethode, waar-
bij het materiaal zijn soepele 
vorm behoudt. De protheses 
zijn wasbaar en absorberen heel 
goed transpiratievocht. Proud-
Breast  won in 2018 de ASN bank 
Wereldprijs en boekte op de 
Huishoudbeurs 2020 veel succes. 
Tijdens het televisieprogramma 

Dragon’s Den van WNL enkele 
weken geleden kregen Suzanne 
en Clary  na een lange voorberei-
dingsperiode de gelegenheid hun 
bedrijf te promoten. De Ameri-
kaans - Nederlandse investeerder 
Shawn Harris was zo enthousiast, 
dat ze een bedrag van 150.000 
euro toezegde. “Met dit geld kun-
nen we onze vleugels weer flink 
uitslaan. Zo hebben we extra 
mensen aangenomen, een glossy 
uitgebracht en kunnen we ver-
der met onze jongste innovatie, 
de ontwikkeling van Qups met 
diverse gewichtsklassen, en ver-
der internationaliseren.” 

Clary benadrukt het belang van 
alledaags onopvallend gebruik 
van medische hulpmiddelen. Dat 
merkt ze niet alleen op haar werk 
bij vrouwen na borstkanker, maar 
ook dagelijks thuis. “Mijn dochter 
Cato van twaalf heeft diabetes 
type 1 en regelt haar suikerwaar-
den en insuline toediening via 
haar iPhone. Aan de achterkant 
zitten uiteraard nog steeds pomp-
jes en slangetjes, maar het valt 
niemand op. Zeker voor een tie-
ner is zo’n ziekte heel ingrijpend. 
De oplossing die we hebben 
gevonden, is ideaal, want niemand 
ziet verder wat aan haar.”

Samen eten
Clary is in de Protestantse 
gemeente in Deventer kartrek-
ker van het tienerwerk. De kerk 
had tieners niet veel te bieden, 
maar sinds een paar jaar draait er 
een groep van zo’n vijftien jonge-
ren. Ze is niet alleen moeder van 
Cato, maar ook van Sam (14) en 
Toby (8).
Wat kan de kerk voor tieners 
betekenen? “Onze jeugdgroep is 
een community. Voor jongeren is 
de groep zeer belangrijk. Ze ont-
moeten er hun vrienden en delen 
er ervaringen, en genieten van 
lekkers. Echt, lekker eten bleek 

de sleutel. Alles is er op gericht 
om de tieners zich thuis te laten 
voelen in de kerk. Het is belang-
rijk om ook de ouders erbij te 
betrekken. Zij kunnen kinderen 
stimuleren om naar de jeugdbij-
eenkomsten te gaan. Maar ver-
gader niet al te veel. Soms moet 
je gewoon ergens mee beginnen. 
Tijdens de vieringen zitten we 
op zolder en kijken we via een 
scherm naar de dienst beneden. 
Het is geen catechese waar we 
Bijbelteksten lezen, maar we 
werken bijvoorbeeld samen aan 
projecten over het klimaat of 
vergroening van de kerk. Ook 
hebben we vegetarische hapjes 
gemaakt en een project gedaan 
over hoe je zuinig om kunt gaan 
met spullen. In het kader van dit 
project hebben we een speel-
goedruilbeurs opgezet. Dat werd 
een groot succes. Speelgoed dat 
over bleef, ging naar kinderen 
van het AZC.” Clary houdt zich 
verder bezig met de eindredactie 
van kerkblad De Wervel van de 
Protestantse Gemeente Deventer 
en ze maakt promotie voor onder 
meer de jaarlijkse kerstmarkt in 
de middeleeuwse Lebuïnuskerk. 
Ook is ze enige tijd betrokken 
geweest bij het jeugdwerk van 
Don Bosco in Deventer. 

Hemel op aarde 
Clary werd geboren in Apeldoorn 
in een Gereformeerd gezin. Haar 
grootvader was burgemees-
ter op Urk, in Gramsbergen en 
Genemuiden. Haar ouders waren 
kerkelijk actief, onder meer als 
ouderling. Clary verbleef op haar 

achttiende op eigen initiatief bij 
wijze van tussenjaar bij een verre 
oom en tante in het Canadese 
Toronto. Ze studeerde architec-
tuur en nadat ze haar man Marc 
had leren kennen, verhuisde ze 
naar Deventer, waar hij werkt als 
ingenieur. Toen Marc vanwege 
zijn werk naar de Indonesische 
hoofdstad Jakarta verhuisde, zei 
Clary haar baan als architect op 
en gingen zij en de kinderen mee. 
Het gezin bleef er vijf jaar. “Zowel 
in Toronto als in Jakarta, waar we 
een Anglicaanse kerk bezochten, 
beleefden we kerkelijk gezien 
de hemel op aarde. Dat had te 
maken met de gemeenschapszin. 
Mensen ontmoeten elkaar in de 
kerken, en zien elkaar als vrien-
den. Dat vind ik heel belangrijk, 
zó moeten kerken functioneren. 
Mensen voelen zich dan met 
elkaar verbonden. Ik heb hier 
geleerd hoe je samen het Lichaam 
van Christus kunt zijn.” 

Charismatisch
Als studenten in Delft ontdekten 
Clary en Marc bijeenkomsten 
van de Katholieke Charismati-
sche Vernieuwing, bekend van 
het Celebrate Festival. Dit is de 
Katholieke versie van Opwek-
king, waar de persoonlijke relatie 
met God, lofprijzing en aanbid-
ding centraal staan. Marc was 
de afgelopen vier jaar voorzitter 
van Celebrate. Toen ze net in 
Deventer woonden waren Clary 
en Marc enige jaren actief in de 
inmiddels gesloopte rooms katho-
lieke Radboudkerk in Deventer. 

Anderen inspireren is Clary 
Scheres (40) op het lijf 
geschreven. Of het nu gaat om 
de tienergroep in haar kerk of 
om ProudBreast, de onder-
neming die haar levenswerk 
is geworden, zij gáát ervoor. 
Begin dit jaar bleek haar com-
pagnon en de grondlegger van 
het bedrijf, Suzanne Kemps, 
ernstig ziek te zijn.

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

Directeur Clary Scheres van Proud-
Breast maakt borstprotheses en wil ook 

Gods liefde doorgeven

Links Clary Scheres, rechts Suzanne Kemps

Lees verder op pagina 9
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Zaterdag 6 juni
AVROTROS | NPO1 | 16.05
Viva Classic Live
Een registratie van alweer de 
achtste editie van het openlucht-
concert Viva Classic. Bariton Sef 
Thissen ontvangt bij zondere solis-
ten uit binnen- en buitenland.

Zaterdag 6 juni
EO | NPO2 | 18.15
Nederland Zingt
Een uitzending vanuit Nij kerk met 
het vrolij ke gezang van kinder-
koor De Bromvlieg, de warme 
stemmen van mannenensemble 
Cantare en het ontroerende 
geluid van Cocky Drost en de 
andere zussen van Filiae.

Zondag 7 juni
EO | NPO2 | 9.20
Kerkdienst
De komende weken zendt de 
EO iedere zondagmorgen om 
9.20 uur een tv-kerkdienst uit op 
NPO2. Aanleiding van de speciale 
tv-diensten zij n de maatregelen 
rond het coronavirus.

Zondag 7 juni
KRO-NCRV | |NPO1 | 20.25
Boer zoekt vrouw special
Na 55 logeerweken, meer dan 
75 baby’s en vele huwelij ken gaat 
Yvon Jaspers terug naar een aan-
tal boeren die we de afgelopen 15 
jaar in Boer zoekt Vrouw hebben 
gezien.

Maandag 8 juni
EO | NPO1 | 21.30
Het Familiediner
De kleine Suus is pas 9 jaar oud 
en heeft zich gemeld bij  Bert van 
Leeuwen. Haar moeder Daniëlle 
en haar tante Riet hebben om 
onduidelij ke redenen al 6 jaar 
ruzie. Zo erg, dat ze tegen elkaar 
schreeuwen in de supermarkt. 
Stappen Daniëlle en tante Riet 
ook daadwerkelij k in de limou-
sine?

Woensdag 10 juni
KRO-NCRV | NPO3 | 21.50
Kleine mensen, grote dro-
men
De 1 meter 30 lange Luke is 30 
jaar en van origine een Brit. Hij  
is met zij n vrouw Naomi naar 
Nederland verhuisd om een gezin 
te stichten. Helaas overleed hun 
eerste kind aan een dwerggroei-
gerelateerde aandoening. Hun 
tweede kind Aaliyah is 15 maan-
den.

Donderdag 11 juni
BNNVARA | NPO2 | 22.20
Dominee of Koopman
Patrick Lodiers onderzoekt ruim 
70 jaar ontwikkelingssamenwer-
king in Afrika.

RTV-tips

‘Hoe zou ik niet in God 
kunnen geloven?’
Libelle vraagt aan politica Mari-
anne Thieme (Partĳ  voor de Dieren) 
wat ze van het leven geleerd heeft.

“Dat je het leven moet nemen 
zoals het komt. Dat je niet alles 
kunt plannen, het leven is onvoor-
spelbaar. Daarnaast heb ik ervan 
geleerd dat ik kan blij ven vertrou-
wen op mij n geloof en mij n veer-
kracht. Het een heeft te maken 
met het ander: mij n geloof en mij n 
veerkracht helpen mij  op koers te 
blij ven.” 
Hoe werkt het geloof voor jou? “Ik 
weet: je doet je best en dat is goed 
genoeg. Je kunt vertrouwen op 
liefde. Zoals mij n moeder altij d zei: 
‘Als er ergens een deur dichtgaat, 
gaat er elders een raampje open.’ 
Typisch een uitspraak voor moe-
ders, vind je niet?” 
Geloof je in liefde of geloof je in 
een god? Beslist: “In God. Er is 

méér in het leven dan ratio. Kij k 
naar de natuur: die zit zo fabelach-
tig en intelligent in elkaar, hoe zou 
ik niet in God kunnen geloven?” 
Wat geef je door aan je kinde-
ren? “Ik vertel ze wat ik geloof en 
ik geef ze de ruimte op hun eigen 
manier wel of niet te geloven.” 
Je bent lid van de Zevendedags-
adventisten. De kerkdiensten zij n 
op zaterdag. Wil de oudste nog 
mee? “Ach, toen ik achttien was, 
wilde ik ook nergens mee naartoe. 
Mij n dochters mogen zelf bepalen 
wat ze op zaterdag doen.”

De mens is simpel
“We maken constant dezelfde fou-
ten,” verzucht fi losoof en psychiater 
Damiaan Denys in Trouw.

“Het coronavirus is een gezonde 
correctie op onze megalomane 
levensstij l, een tik van de Schep-
per, de natuurwet, een homeos-
tase - of welke begrippen je daar 
ook voor zou willen gebruiken. 
Het is niet toevallig dat het nu 
komt. Als je kij kt naar de globalise-
ring, hoe we eindeloos de wereld 
overvliegen, hoe we ons verhou-
den tot het eten van dieren, hoe 
alles vermarkt wordt, dan is de 
logische consequentie dat er een 
keer gecorrigeerd moet worden. 
Als je eindeloos water in een glas 
blij ft schenken, stroomt het ook 
een keer over. Simpelweg omdat al 
dat water niet in één glas past. Je 
ziet dat zo’n correctie onmiddellij k 
veel impact heeft: de lucht wordt 
schoner, mensen gaan nadenken 
over sociale context, over fysiek 
contact. De voordelen zij n legio en 
tóch zullen hebzucht, een hang naar 
luxe en egoïsme na verloop van tij d 
de kop weer opsteken waarna een 
nieuwe tik nodig is. We maken con-

tinu dezelfde fouten. De mens is en 
blij ft een simpel, hardleers wezen.”

Zinloos werk
In Sophie, blad over christelĳ ke fi loso-
fi e, schreef Jan van der Stoep een arti-
kel over werk, waarin hĳ  Miroslav Volf 
aanhaalt (1956, Kroaat van geboorte, 
theoloog, schrĳ ver en als professor 
verbonden aan Yale University in New 
Haven, USA).

De wij ze waarop de reformatoren, 
en vooral Luther, spreken over 
werk, heeft in theologische kring 
de laatste decennia tot nogal wat 
discussie geleid. Met name Miroslav 
Volf is kritisch op de opvatting van 
werk als roeping, en plaatst daar 
een benadering tegenover waarin 
de nadruk komt te liggen op de 
charismata, oftewel de gaven en 
talenten die mensen van God ont-
vangen. Niet ‘plicht’ moet het lei-
dende motief zij n als het om werk 
gaat, maar ‘inspiratie’. Waar hij  zich 
vooral tegen keert, is dat werk 
vereenzelvigd wordt met betaalde 
arbeid, een beroep dat men uitoe-
fent. Niet al het werk dat mensen 
verrichten is goed. Er bestaat ook 
veel zinloos werk, werk waarin 
mensen vervreemd raken van 
zichzelf, hun bezieling verliezen, of 
waarin roofbouw wordt gepleegd 
op de schepping. Veel werk gebeurt 
binnen een maatschappelij ke setting 
die door en door corrupt is. Volf 
legt daarom sterke nadruk op het 
instrumentele karakter van werk. 
Werk is een doelgerichte activi-
teit waarin mensen producten en 
diensten voortbrengen waarmee 
ze in de behoeften van zichzelf 
en die van medemensen kunnen 
voorzien. Dat sluit overigens niet 
uit dat mensen vreugde aan werk 

kunnen beleven. Net zoals we van 
eten kunnen genieten zonder dat 
we steeds direct de instandhouding 
van ons lichaam voor ogen heb-
ben, zo kunnen we ook van werk 
genieten zonder dat daarmee het 
instrumentele karakter van werk 
verdwij nt. Hoe meer de mens in 
zij n werk kan opgaan, hoe humaner 
het is, aldus Volf.

Hoezo barmhartig zĳ n?
Paul van Geest en Kees van der 
Kooi, beiden als theoloog verbonden 
aan de Erasmus Universiteit, evalu-
eren in het Nederlands Dagblad
de handelwĳ ze van onze Minister 
van Financiën.

Onder druk van vooraanstaande 
economen en de publieke opinie 
werd minister Wopke Hoekstra 
aangesproken op zij n gebrek aan 
barmhartigheid en empathisch 
vermogen. Het oprichten van een 
noodfonds, zonder eerst te vra-
gen hoe de zuidelij ke landen het 
huishoudboekje op orde bren-
gen, is geen zaak van roekeloos-
heid of slapheid: er ligt een diepe 
overtuiging aan ten grondslag dat 
barmhartigheid voor rechtvaardig-
heid gaat. Er resoneert zelfs een 
christelij k godsbeeld in: God is 
rechtvaardig, maar Gods recht-
vaardigheid is toch vooral ingebed 
in zij n barmhartigheid. Handelen 
vanuit vertrouwen is ingewikkeld 
omdat je dan een risico neemt. 
Maar risico mij den en daarin een 
gebrek aan barmhartigheid etale-
ren, levert ons uiteindelij k moge-
lij k zelfs helemaal niets op. Het 
staat haaks op de diepste noties 
van het evangelie. Wat we nu met 
harde hand leren is dat we met 
elkaar hetzelfde huis bewonen en 
dat delen van bezit en goed levens-
voorwaarde is voor de toekomst.

-
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opval-
lende, bijzondere, verbijste-
rende of verhelderende cita-
ten uit kranten, bladen of 
websites. Voor u gelezen en 
geknipt door de medewer-
kers van het Gezamenlijk 
Zondagsblad.
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Wat is een kerkdienst zonder 
zingen? Daar ontbreekt wat en 
heel wat. Zegt het Psalmwoord 
niet dat God troont op de lof-
zangen van Zij n volk? En nu even 
niet dus. Het is een tij d van 
afwachten en tegelij kertij d van 
heimwee. De woorden van de 
oude Psalmen komen weer heel 
dicht bij . De dichter van Psalm 
42 spreekt over het heimwee 
naar Gods huis, hoe hij  optrok 
in de dichte drom, een jubelende 
menigte. En Psalm 84 spreekt 
over het brandende hart naar 
de voorhoven des Heren. Het is 
verheven taal maar toch komt 
het dicht bij  in het gewone leven 
en met name op de zondag. 
Afgelopen zondagen ging ik voor 
in zogenaamde online eredien-
sten. Ze zij n anders dan anders, 
een lege kerk met enkele tech-
nici, die de knoppen bedienen, 
een ouderling van dienst die op 
afstand blij ft, want er kan en mag 
geen hand meer af. De andere 
ambtsdrager is de diaken maar 
de collectezakken blij ven hangen 
waar ze hangen. De collecte gaat 
nu via de app, die voor de luis-

teraars en kij kers thuis in beeld 
komt. Heb je geen app, geen 
nood, dan kun je per bank over-
maken of gewoon een collecte-
bus aanvragen om je gaven in te 
doen.  Natuurlij k, je bent met 
elkaar verbonden en vaak zij n er 
veel meer mensen die de dienst 
meemaken dan anders fysiek in 
de kerk, maar toch… het blij ft 
vreemd. Tegelij kertij d is het goed 
te bedenken dat veel mensen 
altij d al via de kerktelefoon of 
kerkomroep de dienst moeten 
beluisteren vanwege bepaalde 
redenen. Kun je voorstellen hoe 
diep en hoelang zij  al dat heim-
wee kennen. 
Als je zeven kruisjes op je rug 
hebt, hoor je bij  de risicogroep 
in deze dagen. Dus afstand hou-
den is dubbel geboden. Hoe je 
het wendt of keert, je wordt 
wel in een bepaalde hoek gezet, 
ondanks het feit dat je gezond 
bent, geen tientallen kilo’s extra 
moet meeslepen en voldoende in 
de weer bent. Je bent bij  voor-
baat al een gevaar, voor jezelf en 
voor anderen. Nu is mij n kroost 
niet zo spastisch, maar toch. Kij k 
dat we met zij n allen een beetje 
de pas in moeten houden, dat 
lij kt me logisch. “Zonder inspan-

ning geen uitspanning”, zei mij n 
grootmoeder vroeger al en ze 
voegde daar vroom aan toe, dat 
er zonder kruis geen kroon te 
verwerven viel. 

Maar waar blij ft nu dat onver-
wachte, uit volle borst gezongen 
lied, zult u denken. Ik zal het u 
zeggen. Afgelopen zondag werd 
er plotseling op de deur geklopt. 
Twee giechelende meiden ston-
den te wachten tot die oudjes in 
beweging kwamen. Het waren 
Annalie en Sophie, twee nichtjes, 
die bij na als twee druppels water 
op elkaar lij ken. Ik zwaaide de 
deur open om ze op afstand bin-
nen te laten, maar geen sprake 
van, ze vlogen me voordat ik er 
op bedacht was om de hals. Hoi 
opa, je krij gt een smakkerd van 
ons, mag niet van onze mama’s, 
maar we doen het lekker toch… 
En oma kreeg van het zelfde 
laken een pak.  Heerlij k, daar 
hadden we zomaar, zij  het op 
andere wij ze, de woorden van 
Psalm 8 op onze lippen en in ons 
brandende hart: “Uit de mond 
van kinderen, hebt Gij  U lof 
bereid.” Is dat geen lied uit volle 
borst? Top, bedankt lieve onge-
hoorzame vlegels!

Wie had ooit kunnen denken 
dat samen zingen onmoge-
lijk zou worden. We leefden 
in het land van de onbe-
grensde mogelijkheden, tot-
dat, ja totdat dat onzicht-
bare gluipertje ons te grazen 
nam en neemt. Nu mogen de 
kerken weer mondjesmaat 
diensten beleggen, maar hoe 
doe je dat in vredesnaam op 
anderhalve meter afstand en 
met de kaken op elkaar?

Onverwacht uit 
volle borst zingen…

bij de achterdeur 
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Vrĳ dag 12 juni
Max | NPO1 | 20.30
Bed & Breakfast
Drie stellen logeren allemaal 
één nacht bĳ  elkaar. Tĳ dens hun 
bezoek onderwerpen ze elkaars 
Bed & Breakfast aan een grondig 
onderzoek. Welk Bed & Breakfast 
wordt als beste beoordeeld?

Zaterdag 13 juni
NTR | NPO2 | 16.05
De zware jas van Beatrix
De puinhopen van pappie. De 
monarchie is in verval, als gevolg 
van de Hofmans-a¬ aire in de 
jaren ‘50 en de Lockheed-a¬ aire 
uit 1976. Kroonprinses Beatrix is 
weerbaar en activistisch. Ze kiest 
20 jaar na de oorlog een Duitser 
als echtgenoot en wil het ambt 
serieus aanpakken.

Zondag 14 juni
EO | NPO2 | 9.20
Kerkdienst
De komende weken zendt de 
EO iedere zondagmorgen een tv-
kerkdienst uit op NPO2. 

Zondag 14 juni
KRO-NCRV | NPO2 | 22.25
Na de Klap
In de 5-delige documentaireserie 
Na de Klap gaat journalist Tom 
Kleĳ n naar plaatsen die even 
wereldnieuws waren doordat er 
zich een ramp voltrok. Op zondag 
14 juli 2017 breekt brand uit in de 
Grefelltoren. Deze woontoren 
met 24 verdiepingen, staat in de 
Londense wĳ k Kensington.

Maandag 15 juni
KRO-NCRV | NPO2 | 22.15
Detectives
Als Thomas Malone na 23 jaar 
gevangenschap in hoger beroep 
wordt vrĳ gesproken van de 
moord op Lizzie Kilmuir, moet 
inspecteur Jimmy Perez de zaak 
opnieuw onderzoeken.

Woensdag 17 juni
KRO-NCRV | NPO3 | 21.50
Kleine mensen, grote 
dromen
De 27-jarige Darius Ashard is 1 
meter 37 lang. Zĳ n vriendin, de 
25-jarige Ellie Groves, is 1 meter 
lang. Ze hebben sinds 5 jaar een 
relatie. Het stel wil een gezin 
stichten. We volgen ze als ze 
erachter komen wat het inhoudt 
om kinderen te krĳ gen als je 
dwerggroei hebt.

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

kunnen beleven. Net zoals we van 
eten kunnen genieten zonder dat 
we steeds direct de instandhouding 
van ons lichaam voor ogen heb-
ben, zo kunnen we ook van werk 
genieten zonder dat daarmee het 
instrumentele karakter van werk 
verdwĳ nt. Hoe meer de mens in 
zĳ n werk kan opgaan, hoe humaner 
het is, aldus Volf.

Hoezo barmhartig zĳ n?
Paul van Geest en Kees van der 
Kooi, beiden als theoloog verbonden 
aan de Erasmus Universiteit, evalu-
eren in het Nederlands Dagblad
de handelwĳ ze van onze Minister 
van Financiën.

Onder druk van vooraanstaande 
economen en de publieke opinie 
werd minister Wopke Hoekstra 
aangesproken op zĳ n gebrek aan 
barmhartigheid en empathisch 
vermogen. Het oprichten van een 
noodfonds, zonder eerst te vra-
gen hoe de zuidelĳ ke landen het 
huishoudboekje op orde bren-
gen, is geen zaak van roekeloos-
heid of slapheid: er ligt een diepe 
overtuiging aan ten grondslag dat 
barmhartigheid voor rechtvaardig-
heid gaat. Er resoneert zelfs een 
christelĳ k godsbeeld in: God is 
rechtvaardig, maar Gods recht-
vaardigheid is toch vooral ingebed 
in zĳ n barmhartigheid. Handelen 
vanuit vertrouwen is ingewikkeld 
omdat je dan een risico neemt. 
Maar risico mĳ den en daarin een 
gebrek aan barmhartigheid etale-
ren, levert ons uiteindelĳ k moge-
lĳ k zelfs helemaal niets op. Het 
staat haaks op de diepste noties 
van het evangelie. Wat we nu met 
harde hand leren is dat we met 
elkaar hetzelfde huis bewonen en 
dat delen van bezit en goed levens-
voorwaarde is voor de toekomst.

gebed van de week

Gezegend bent u, Vader van alle mensen. 
Wĳ  bidden u voor de kinderen van deze 
wereld:
Dat zĳ  een thuis vinden bĳ  hun families, 
dat zĳ  veilig mogen spelen en ons voor kun-
nen gaan 
in vertrouwen op de toekomst.

Gezegend bent u, Jezus, Zoon van God, 
spiegelbeeld van onze bestemming, 
wĳ  bidden u voor mensen die een voor-
beeldfunctie 
hebben in onze wereld:
Dat zĳ  uw licht verspreiden en uw liefde 
voorleven.

Gezegend bent u, Geest van vuur en water, 
wĳ  bidden voor mensen die muurvast zitten 
in een plat en levenloos bestaan:
Dat uw wind hun leven zal doorwaaien 
en ook zĳ  tot leven komen.

Voor onszelf bidden wĳ , zuchtend, 
totdat u in ons aan het licht komt 
en wĳ  leven uit uw eeuwige vreugde:
Vorm ons van binnen en van buiten.
Zo blĳ ven wĳ  reikhalzend uitzien 
naar onze geboorte, 
U lovend totdat Hĳ  komt.

bron: Ichtuskerkgebeden, Vlaardingen 2008

Reikhalzend uitzien

Vervolg van pagina 6

Wat twee jaar geleden begon 
met een ‘wild idee’ is - ondanks 
de corona-crisis - uitgelo-
pen op een succesvolle actie: 
15.000 Passie Pinkster-
kranten vonden hun weg 
naar christenen in Drenthe, 
Overijssel en Flevoland.

Zou het niet leuk zĳ n om eens 
een Gezamenlĳ k Zondagsblad te 
maken samen met jongeren? Die 
vraag kreeg de redactie in het 
voorjaar van 2018. Maar hoe pak 
je zoiets aan? 

Zo gezegd, zo gedaan
Om een lang verhaal kort te 
maken: er werd contact gezocht 
met De Passie in Wierden, een 
school voor evangelisch bĳ belge-
trouw onderwĳ s. Die pakten de 
handschoen op. Als thema werd 
gekozen: Geloven door de gene-
raties heen. Een stel havo 3-leer-
lingen gaan over dat thema praten 
met ouderen. Een goed idee, dus 
zo gezegd, zo gedaan. We besloten 
14.000 kranten te drukken en die 
uit te delen tĳ dens de pinkster-
conferentie van Opwekking in Bid-
dinghuizen en tĳ dens het BOOST 
Festival dat op Tweede Pinkster-
dag in Den Ham wordt georga-
niseerd in samenwerking met 
de plaatselĳ ke kerken. BOOST 
Festival trekt jaarlĳ ks duizenden 
bezoekers. 
We vroegen met succes een 
bescheiden subsidie aan bĳ  de 
PKN, de leerlingen van de Passie 
en medewerkers van het GZ pro-
beerden advertenties binnen te 
halen.De Passie droeg ook � nanci-
eel bĳ . Niet genoeg om alle kosten 
te dekken, maar we hopen dat er 
nog voldoende giften binnenko-
men. (Als u nog een gift wilt over-
maken, kĳ k dan op pagina 8)

Samenwerking met BOOST 
Festival
De coronacrisis gooide echter 
roet in het eten. Opwekking 
ging niet door, BOOST ging niet 
door en wat moet je dan met 
15.000 kranten? De festival-leiding 
besloot een online BOOST-dienst 

te organiseren. Aan het Gezamen-
lĳ k Zondagsblad werd gevraagd 
daar aandacht aan te besteden. En  
zouden we niet nog meer samen 
kunnen doen? Zo groeide het 
idee om de Passie Pinksterkrant 
via de kanalen 
van BOOST te 
verspreiden en 
ook de protes-
tantse gemeenten 
in de regio deze speciale krant 
aan te bieden. Directeur Leen-
dert van den Dool van De Passie 
werd gevraagd als hoofdspreker 
tĳ dens de online Boost dienst en 
in de uitzending werd aandacht 

besteed aan het Gezamenlĳ k Zon-
dagsblad.
De persberichten gingen de deur 
uit, TikTok-� lmpjes, berichten en 
advertenties werden op social 
media gepost en wat we niet had-

den durven dro-
men, gebeurde: er 
gingen zo’n 14.800 
bladen de deur uit 
(inclusief de kran-

ten voor de abonnees). De totale 
oplage was 15.000! Vlak voor 
Hemelvaart reden onze vaste koe-
riers, Jan van Vondel en Karel Tim-
merman, door de regio om alle 
bestellingen rond te brengen.

Pinksteren centraal
Maar wat nog veel belangrĳ ker 
is: de Passie Pinksterkrant was 
een krant boordevol positief 
nieuws. Net zoals de online 
BOOST-dienst. De boodschap 
van Pinksteren stond centraal: 
dankzĳ  de komst van de Hei-
lige Geest leeft Jezus Christus 
in ons hart. Daarover willen we 
niet zwĳ gen, “want voor u geldt 
deze belofte, evenals voor uw 
kinderen en voor allen die ver 
weg zĳ n en die de Heer, onze 
God, tot zich zal roepen.” (Han-
delingen 2:39).

Passie-Pinksterkrant wijd 
verspreid in de regio

OPWEKKING GING NIET DOOR, 
BOOST GING NIET DOOR EN WAT 

MOET JE DAN MET 15.000 KRANTEN?

Juf Ellen (inzet) met 
haar klas

Directeur van de Passie, 
Leendert  van den Dool

Uitgever Johan ten Brinke met kleindochter 
Willemke Nijho�  (tevens leerling op de Passie)
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Dominee André van der 
Graaf uit Heerde is nog geen 
veertig, fi t en gezond en toch 
heeft het coronavirus hem 
fl ink te pakken gehad. Enke-
le bijzondere passages uit het 
interview kunt u hier lezen. 

De eerste week kon Van der Graaf 
de klachten - koorts, hoesten en 
benauwdheid - nog wel aan. Maar 
toen ze verergerden, hij  zij n bed 
niet meer uitkwam en steeds 
benauwder werd, belde de huisarts 
een ambulance. “Op het moment 
dat ik die ziekenwagen ingeschoven 

werd en mij n vrouw en kinderen 
op de stoep zag staan, fl itste 
het door me heen: is dit nu het 
afscheid?”

Geen groot spiritueel verhaal
“Ik ben niet bang geweest. Dat 
heeft te maken met een heel diep 
besef dat ik uiteindelij k eigendom 
ben van Jezus Christus. Niemand 
doet me wat. In die zin kon ik het 
overgeven, al hoop je natuurlij k 
dat je nog even aan deze kant van 
het leven blij ft. Maar ik heb me 
niet heel druk gemaakt. Zonder er 
een groot spiritueel verhaal van te 

maken - ik heb geen enorm licht 
gezien of speciale warmte ervaren - 
wist ik diep vanbinnen dat het goed 
was.
Hoe is het nu? “Als ik ’s ochtends 
heb gedoucht en ontbeten, voelt 
het alsof ik een rondje van honderd 
kilometer heb gefi etst, met een 
hartslag van 160. Dan moet ik gaan 
zitten en bij komen.” Hij  voelt zich 
momenteel een oude man. “Ik heb 
echt een jasje uitgedaan.”

Jezus is Koning
Wat zou u willen zeggen 
tegen mensen die worstelen 

met gevoelens van angst en 
eenzaamheid? “Mij n antwoord 
is nu niet anders dan voor deze 
crisis: al is God misschien de 
grote Afwezige, wankelt je geloof 
en breken de dingen je bij  de 
handen af, Jezus is Koning. Hij  
is onze wereld binnengekomen, 
heeft dieper dan diep onze pij n, 
sores en zonden doorleefd en 
doorworsteld, en is dat uiteindelij k 
te boven gekomen. Jezus is Koning! 
En daarin ligt een geweldige belofte 
voor de toekomst.”

Bron in: Visie (EO)

Jonge dominee met corona

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

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

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

Eindredactie Willemke Wieringa

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

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

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

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

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

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

Advertentie-adviseur
vacant

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

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

De papegaaien van Moshe

‘Ze keek hem diep 
in de ogen, was stil en zei: “Nee, 
dat is aan jou.” Hij  liep naar bui-
ten, naar de stal, zocht even res-
pij t, zocht de eenzaamheid en nu 
staat hij  te midden van de dieren 
in de schuur. In het halfduister 
ziet hij  de glanzende koeienogen, 
hij  hoort de varkens knorren, 
ruikt de aarde waarin de zacht 
kakelende kippen krabben. Ver-
der is hij  alleen met deze moei-
lij ke gewetensvraag.’

Zoektocht
De man was de opa van schrij f-
ster Ineke E. Kievit-Broeze. 
Onlangs verscheen het boek 
�De papegaaien van Moshe� van 
haar hand. Het is het verslag van 
een zoektocht naar het 2-jarige 
joodse jongetje voor wie op de 
genoemde datum een onderduik-
adres werd gezocht. Het echtpaar 
Broeze nam hem op. Jopie, eigen-
lij k Moshe geheten, overleefde 
de oorlog door de moed van 
zij n pleegouders. Twee jaar lang 
werd hij  liefdevol opgenomen in 

Stille getuigen van 
heidens verleden

De meeste van de 
heidense heiligdom-

men zij n verdwenen, vooral in 
de vroege middeleeuwen, toen 
Nederland gekerstend werd, en 
tij dens de reformatie, toen calvi-
nisten alle vormen van bij geloof 
afdeden als paapse stoutigheden. 
Desondanks zij n hier en daar 
in het landschap en in kerken 
nog overblij fselen te vinden van 
een heidens verleden. Historica 
Judith Schuyf, kenner van cultu-
rele prehistorie en middeleeuwse 
archeologie, geeft in haar boek 
Heidense heiligdommen* inzicht 
in ons heidens verleden. Met een 
overzicht en verklaring van de 
religieuze betekenis van gebrui-
ken, tradities en bij zondere 
objecten, bij voorbeeld een off er-
steen voor de kerk van Zweeloo.  

Religie en natuur
Kernpunt in de religieuze bele-
ving in de Lage Landen voor de 
christianisering, de komst van 
Willibrord en Bonifatius in de 
achtste eeuw, is het feit dat de 
mens compleet afhankelij k was 
van de natuur om hem heen. 
Men zon op mogelij kheden om 
de natuur die 
bewoond werd 
door bovenna-
tuurlij ke wezens 
te vriend te hou-
den. Bepaalde 
lokale krachten 
werden vereerd, een gemeen-
schappelij ke cultus ontstond. 
Voor de mens had het landschap 
een sacraal karakter, met natuur-
verschij nselen die een rol speel-
den in rituele handelingen.
De invloed van bovennatuurlij ke 
wezens speelde eveneens een 
belangrij ke rol. Riten (geheiligde 
handelingen) brachten de boven-
natuurlij ke wereld en de wereld 
van alledag met elkaar in ver-
band. Met magie trachtte men 
de natuur en bovennatuurlij ke 
krachten te beïnvloeden en gene-
zing of een goede oogst van een 
hogere macht af te dwingen. 

Donderdag feestdag
Na de kerstening borduurde de 
kerk voort op de prechristelij ke 
gebruiken. Bepaalde heiligen wer-
den ingezet om de functies van 
oude bovennatuurlij ke wezens 
te vervullen. Plaatselij ke boven-
natuurlij ke machten werden na 
de kerstening vereerd als lokale 
heilige en aangeroepen om hulp. 
Ook apostelen werden aange-
roepen. Ze voorzagen in behoef-
ten die in de heidense godsdienst 
door verschillende goden werden 
vervuld. Donar werd in zij n func-
ties vervangen door de apostel 
Petrus. Donar was de god van 
huwelij k en vruchtbaarheid, die 
huwelij ken en overeenkomsten 
met zij n hamer bevestigde. De 
donderdag was in de middeleeu-
wen bij  uitstek een goede dag 
om te trouwen - dan was men 
vrij  - en was in het verleden de 
meest gewij de dag van de week. 
Het christendom verzette dit 
naar de zondag, maar Hemel-
vaartsdag bleef op donderdag.

Meisje van Yde
De prechristelij ke religie had 
cultusplekken die een nauwe 
relatie met de natuur hadden: 
bomen, waterbronnen, stenen. 
De natuur/ het landschap zag 

men als mani-
festatie van het 
bovennatuurlij ke, 
het sacrale. Op 
een cultusplaats 
vereerde de cul-
tusgemeenschap 

bovenaardse machten en off erde 
men ondermeer bouwoff ers 
en mensenoff ers om de goden 
gunstig te stemmen, te danken, 
hun bij stand te verzekeren. Alle 
Nederlandse veenlij ken uit de 
prehistorie en Romeinse tij d zij n 
mensenoff ers geweest, zoals het 
meisje van Yde.

Romeinse tĳ d
De Romeinen introduceerden 
gebouwde heiligdommen op de 
cultusplaats, publieke en pri-
vate. In Romeinse tempels stond 
doorgaans een godenbeeld. Ook 
in de Lage Landen verschij nen 

godenbeelden. Een inheemse 
naam werd gekoppeld aan die 
van een bekende Romeinse 
godheid. De Romeinen hadden 
behoefte om de bovennatuur-
lij ke wezens die ze bij  de door 
hen onderworpen stammen 
aantroff en een naam te geven en 
in te passen in hun eigen goden-
systeem. Ze vereerden vele 
goden. Van de zevende tot de 
dertiende eeuw leefden beide 
geloven naast elkaar, en konden 
elementen zich vermengen.

Kerk op heidense bodem?
Nederland heeft een aantal tem-
pels waarop in de vroege middel-
eeuwen een christelij ke kerk is 
gesticht. Maastricht, de basiliek 
Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der 
Zee’, waar resten zij n gevonden 
van een ommuurd heiligdom. 
In Elst Gallo-Romeinse tempels 
onder de in de Tweede Wereld-
oorlog verwoeste kerk, waar-
schij nlij k een Bataafs heiligdom. 
In Utrecht zou de Frankische 
koning Dagobert rond 630 een 

kerkje gebouwd hebben in het 
oude Romeinse fort, de plek 
waar Utrecht ontstaan is, het 
Domplein.

Cultuur
Heilige plekken en voorwerpen, 
bepaalde gebruiken en tradities 
confronteren ons met een pre-
historie, vol heidense religie. 
Judith Schuyf plaatst ze in hun 
historische en religieuze context. 
Zij  laat zien hoe de inwoners van 
onze streken de wereld bezagen 
en ook hoe onze generatie ver-
worteld is met het heidendom. 
Zuiver christendom bestaat niet, 
verweven als het is met cultuur.

*) Heidense heiligdom-

men. Zichtbare sporen 

van een verloren verle-

den. Judith Schuyf. Uitg. 

Omniboek, Utrecht 

2019.

Nederland kent stille getuigen van een heidens verleden: heilige bomen, 
bronnen, stenen en heuvels bij cultusplekken, graven en plaatsen waar 
recht werd gesproken. Ze maakten deel uit van het religieuze leven.

Donar werd in zijn functies vervangen door de apostel Petrus. Donar was de god van huwelijk 
en vruchtbaarheid, die huwelijken en overeenkomsten met zijn hamer bevestigde.
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met gevoelens van angst en 
eenzaamheid? “Mĳ n antwoord 
is nu niet anders dan voor deze 
crisis: al is God misschien de 
grote Afwezige, wankelt je geloof 
en breken de dingen je bĳ  de 
handen af, Jezus is Koning. Hĳ  
is onze wereld binnengekomen, 
heeft dieper dan diep onze pĳ n, 
sores en zonden doorleefd en 
doorworsteld, en is dat uiteindelĳ k 
te boven gekomen. Jezus is Koning! 
En daarin ligt een geweldige belofte 
voor de toekomst.”

Bron in: Visie (EO)

De papegaaien van Moshe

‘Ze keek hem diep 
in de ogen, was stil en zei: “Nee, 
dat is aan jou.” Hĳ  liep naar bui-
ten, naar de stal, zocht even res-
pĳ t, zocht de eenzaamheid en nu 
staat hĳ  te midden van de dieren 
in de schuur. In het halfduister 
ziet hĳ  de glanzende koeienogen, 
hĳ  hoort de varkens knorren, 
ruikt de aarde waarin de zacht 
kakelende kippen krabben. Ver-
der is hĳ  alleen met deze moei-
lĳ ke gewetensvraag.’

Zoektocht
De man was de opa van schrĳ f-
ster Ineke E. Kievit-Broeze. 
Onlangs verscheen het boek 
De papegaaien van Moshe van 
haar hand. Het is het verslag van 
een zoektocht naar het 2-jarige 
joodse jongetje voor wie op de 
genoemde datum een onderduik-
adres werd gezocht. Het echtpaar 
Broeze nam hem op. Jopie, eigen-
lĳ k Moshe geheten, overleefde 
de oorlog door de moed van 
zĳ n pleegouders. Twee jaar lang 
werd hĳ  liefdevol opgenomen in 

het gezin, na de oorlog keerde hĳ  
terug naar zĳ n eigen familie. Hĳ  
woont in Israël.

Grote thema’s
Hoe kwam het dat Jopie juist in 
Nĳ verdal bĳ  de familie Broeze 
terechtkwam? Wat heeft het voor 
hem betekend? Wat zĳ n de gevol-
gen geweest van deze onderduik-
periode, en de periode daarna, 
voor het leven van Moshe? Ineke 
Kievit zoekt dat allemaal uit, ze 
beroert daarbĳ  de grote thema’s 
van het leven. Wat doe je in tĳ den 
van nood, waar ligt de scheidslĳ n 
tussen goed en 
kwaad? Uit archie-
ven, maar vooral 
door contact te 
zoeken met zoveel 
mogelĳ k mensen 
uit haar eigen en 
Moshes familie, 
reconstrueert ze 
de feiten. Ze ervaart de grote ver-
bindende kracht van liefde en men-
sen om je heen.

Open vrĳ heid
Onder de titel ‘Een open zenuw’ 
verscheen tien jaar geleden 
een boek over ‘Hoe wĳ  ons de 

Tweede Wereldoorlog herin-
neren’, zoals de ondertitel luidt. 
Inderdaad: bĳ  die herinneringen 
wordt steeds weer een open 
zenuw geraakt. Dat wordt uit 
het verhaal over Moshe wel dui-
delĳ k. Zĳ n oudste dochter sprak 
over ‘dat grote verdriet’ van 
haar vader. En de jongste kon 
naar eigen zeggen geen contact 
met hem krĳ gen. Dat heeft alle-
maal te maken met de nawer-
king van de verschrikkingen uit 
de tĳ d van de Tweede Wereld-
oorlog. Vandaag de dag klinken 
aanduidingen als ‘hechtingspro-
blemen’ en ‘post-traumatische 
stress stoornis’. Dan doet de 
vraag zich voor: 75 jaar vrĳ heid?

Inspiratiebron
Ineke Kievit benadrukt naar 
aanleiding van de inzet van haar 
grootouders de bedding van het 
christelĳ k geloof van naasten-

liefde, rechtvaar-
digheid en gelĳ k-
waardigheid van 
man en vrouw bĳ  
haar opa en oma. 
Het christelĳ k 
geloof heeft daar 
niet het monopo-
lie op, maar het 

is in dit geval wel de grote inspi-
ratiebron tot handelen geweest. 
In dit verband een vraag die de 
auteur opwerpt, voor iedereen, 
van welke levensbeschouwelĳ ke 
richting dan ook: wat zou je zelf 
gedaan hebben?

Non-© ctie
Ineke Kievit heeft een indruk-
wekkend boek geschreven. Dat 
ze kón schrĳ ven was bekend. 
Van huis uit sociologe en daarna 
werkzaam als organisatieadvi-
seur en managementcoach publi-
ceerde ze op haar vakgebied de 
bestseller E¬ ectief tĳ dbeheer, 
nooit meer te druk. Enkele jaren 
geleden verscheen haar roman 
De zuster van mĳ n moeder, 
over een groot geheim in haar 
moeders familie: onverklaarbare 
kindersterfte. De papegaaien 
van Moshe is haar tweede non-
� ctie roman, aldus de uitgever. 
Inderdaad: het boek valt onder de 
categorie ‘non-� ctie’. De auteur 
beschrĳ ft gedetailleerd wat er 
met Jopie / Moshe is gebeurd, 
daarnaast geeft ze veel achter-
grondinformatie over de ontwik-
kelingen tĳ dens en na de Tweede 
Wereldoorlog, waardoor het 
boek ook iets van ‘feit’ heeft. Al 
met al een bĳ zondere, deskundig 
geschreven ‘documentaire’. Niet 
alleen deskundig in historische, 
maar ook in psychologische zin. 
Maar het blĳ ft wel ‘non-� ctie’, 
een onderhoudend geschreven 
roman.

Ineke E. Kievit-Broeze, 

De papegaaien van 

Moshe; 176 p.; Nabĳ  

Producties, 2020; ISBN 

9789492055750; 

prĳ s: € 17,50.

Het is 27 mei 1943. ‘De handen van de man zijn gevouwen. Zijn hoofd 
gebogen, als in gebed. Welk antwoord zal hij straks geven? Wat wil hij 
zeggen, maar ook: wat moet hij zeggen? Wat weegt het zwaarst? Zijn 
eigen kinderen beschermen, zichzelf en zijn gezin niet in gevaar bren-
gen of…? Hij keek zijn vrouw aan toen de onbekende plotseling laat 
op de avond met het kleine kind voor de deur stond en de vraag stelde. 
“Wat zou jij doen, vrouw? Zeg jij het maar.”

Ineke Kievit-Broeze 
schreef het boek De 

papegaaien van 
Moshe, over een 

Joods jongetje dat 
terechtkwam bij de 

familie Broeze in 
Nijverdal. 

Donar werd in zijn functies vervangen door de apostel Petrus. Donar was de god van huwelijk 
en vruchtbaarheid, die huwelijken en overeenkomsten met zijn hamer bevestigde.
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ZIJN OUDSTE DOCHTER SPRAK OVER 
‘DAT GROTE VERDRIET’ VAN HAAR 
VADER. EN DE JONGSTE KON GEEN 
CONTACT MET HEM KRIJGEN. DAT 

HEEFT ALLEMAAL TE MAKEN MET DE 
VERSCHRIKKINGEN UIT DE TIJD VAN 

DE TWEEDE WERELDOORLOG.
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zaterdag 6 juni
Matteüs 8:23-34

zondag 7 juni
Psalm 150

maandag 8 juni
Romeinen 5:1-11

dinsdag 9 juni
Romeinen 5:12-21

woensdag 10 juni
Matteüs 9:1-8

donderdag 11 juni
Matteüs 9:9-17

vrĳ dag 12 juni
Matteüs 9:18-26

zaterdag 13 juni
Matteüs 9:27-34

zondag 14 juni
Matteüs 9:35-10:4

maandag 15 juni
Matteüs 10:5-15

dinsdag 16 juni
Matteüs 10:16-23

woensdag 17 juni
Matteüs 10:24-33

donderdag 18 juni
Matteüs 10:34-11:1

vrĳ dag 19 juni
Psalm 69:1-13

zaterdag 20 juni
Psalm 69:14-30

Eerst schiep God Adam. Daarna 
Eva, zodat Hĳ  iemand had om 
mee te praten.
Rikkert Zuiderveld

Wij lezen vandaag

Even doordenken

Na hun buitenlands avontuur 
kwamen ze terecht bĳ  de PKN. 
Marc is momenteel lid van de 
Centrale Kerkenraad van de 
Lebuinuskerk. Clary omschrĳ ft 
hen beiden als charismatisch. 
“God en Zĳ n Heilige Geest zĳ n 
de bron waaruit we leven. Mĳ n 
diepste verlangen is Gods liefde 
door te geven, wat ik ook doe 
en los van de kerkelĳ ke situ-
atie of van de vraag hoe andere 
mensen in het geloof staan. Het 
gaat om de brandende vlam van 
Gods Geest binnenin mĳ .” 

Bidden voor Suzanne
Toen Clary begin dit jaar hoorde 
dat haar compagnon Suzanne 
ongeneeslĳ k ziek was, brak een 
moeilĳ ke periode aan. Clary 
huilde eerst twee dagen  en is 
daarna met een groepje mensen 
gaan bidden. Suzannes levensver-
wachting is op dit moment nog 
zo’n twee jaar. Hoewel Clary veel 
steun heeft aan haar christelĳ ke 
geloof en Suzanne zichzelf spiri-
tueel noemt, kunnen de vrouwen 
vrĳ uit met elkaar praten over wat 
hen innerlĳ k beweegt. Volgens 
Clary denken ze vaak hetzelfde 
over bepaalde dingen, maar 
gebruiken ze een andere taal.

Vervolg van pagina 5

Webinar: Werken als 
pastor na de corona-
crisis
De classis Overĳ ssel-Flevoland 
nodigt predikanten en kerkelĳ ke 
werkers uit voor een webinar 
over het thema ‘Pastor tĳ dens en 
na de coronacrisis’. Pastores die 
willen meedoen, moeten zich van 
tevoren opgeven en krĳ gen dan 
een link thuisgestuurd waarop 
ze gratis kunnen meedoen met 
de bĳ eenkomst. De bĳ eenkomst 
vindt plaats op maandag 8 juni 
vanaf 14.30 uur, m.m.v. onder 
andere ds. Hans van Solkema, ds. 
Ilonka Terlouw, ds. Klaas van der 
Kamp en ds. Wilbert Dekker. 

aanmelden kan tot 1 juni via k.
vanderkamp@protestantsekerk.nl

Kerkdiensten op 
regionale omroepen
Zowel RTV-Oost als 
Omroep Flevoland zenden op 
zondagochtend via de regionale 
televisiezender een kerkdienst uit 
vanuit een plaats in de provincie. 
Ook deze diensten worden goed 
bekeken en zĳ n een welkome 
aanvulling op het digitale aanbod. 
Ze beginnen steeds om 10.00 uur. 
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Kerkdiensten: worden niet 
gehouden.
Pastorale hulp: Als u die nodig 
hebt, neemt u dan contact op 
met een van de ouderlingen.
Zieken, eenzamen, allen die pĳ n 
en verdriet hebben, en allen die 
het corona-virus aan den lĳ ve 
ondervinden, daarbĳ  denken we 
ook aan de hulpverleners, wen-
sen we Gods troost en nabĳ heid 
toe. Mevrouw De Vries, die in het 
ziekenhuis gelegen heeft vanwege 
een ongelukkige val, is naar een 
revalidatiecentrum in Emmeloord 
overgebracht. Hoe lang zĳ  er 
moet blĳ ven is nog niet bekend. 
Gelukkig gaat het iets beter 
met haar. Wĳ  wensen haar veel 
sterkte.
Overweging 
Jesaja 35:1 “De woestĳ n zal zich 
verheugen, de dorre vlakte vro-
lĳ k zĳ n, de wildernis zal jubelen 
en bloeien”. We hebben allemaal 
onze eigen woestĳ n, onze eigen 
dorre vlakte, onze wildernis. En 
daar is over het algemeen weinig 
vreugde aan te beleven. De woes-
tĳ n, dat kan het onafzienbare 
gebied zĳ n zonder oriëntatiepunt: 
je bent onderweg, maar waar-
heen? Je ploegt en ploetert door 
het zand, maar loop je wel goed, 
kom je wel thuis? Ooit? Wanneer 
dan? De dorre vlakte is de tĳ d 
van je leven waarin je smacht naar 
een verfrissend moment, naar 
een klaterende lach, naar een 
hand die je een glas water reikt, 
naar een lieve kus. De wilder-
nis is de plek die je niet begrĳ pt, 
waar je gekomen bent zonder dat 
je het wilde, waar je radeloos en 
reddeloos zoekt naar een begaan-
bare weg.
Het is goed om te weten dat eens 
alles groen en glanzend wordt, 
fris en fruitig, dat alles zal lachten, 
zingen en juichen.
Als alles verandert ten goede… 
Ja, wĳ  ook. (Joke Verweerd)
De Bĳ bel als album van hei-
lige verhalen (3)
De heilige rollen die in de tempel 
en synagogen werden bewaard 
vormden omvangrĳ ke en tegelĳ k 
kwetsbare documenten die zorg-
vuldig van de ene stok af- en de 
andere stok op werden gerold. 
Met name de vroege christenen 
zochten naar een gemakkelĳ ker 
manier om de heilige geschriften 
te raadplegen. In de overgang 
naar de huidige boekvorm maak-
ten ze dubbele schrĳ fplankjes 
met riempjes aan elkaar gemaakt. 
Deze zakboekjes konden ze 
gemakkelĳ k bĳ  zich steken. Het 
was de doorbraak naar het hui-
dige boek. Pas veel later deed 
het bekende monniken-werk zĳ n 
intrede: met de hand geschreven 
Bĳ bels, op papier of perkament, 
voorzien van de meest fraaie illu-
straties om de tekst aanschouwe-

lĳ k te maken. Eerst met de uitvin-
ding van de boekdrukkunst in de 
vĳ ftiende eeuw verbreidde de Bĳ -
bel zich over Europa. De tĳ d was 
er rĳ p voor want de Reformatie 
had voor een grote honger naar 
Gods Woord in de eigen volks-
taal gezorgd. Johann Gutenbergh 
vervaardigde in 1456 in Mainz met 
losse houten letters het eerste 
gedrukte boek in Europa. In 1477 
verscheen de eerste Nederlandse 
bĳ belvertaling, de Delftse Bĳ -
bel in een oplage van circa 250 
exemplaren, gedrukt door Jacob 
Jacobszoon van der Meer en 
Mauricicus Yemantszoon van Mid-
delborch, beiden uit Delft. Het 
was een Bĳ bel in twee delen op 
folioformaat, gedrukt op zwaar 
geschept papier. Hĳ  bevatte alleen 
het Oude Testament en bestond 
uit 1284 bladzĳ den. In de winter 
van 1521-1522 vertaalde Maarten 
Luther op slot Wartburg in nog 
geen twaalf weken het Nieuwe 
Testament uit het Grieks in het 
Duits. Reeds een jaar later ver-
scheen daarvan een Nederlandse 
vertaling. (Jan ter Haar) 
Joodse wortels van het pink-
sterfeest
Het pinksterfeest is de christelĳ -
ke versie van het joodse Weken-
feest. In de tĳ d van Jezus was dit 
een verwaarloosd oogstfeest, 
waarop men de eerstelingen van 
de tarweoogst naar de tempel 
bracht, in de vorm van twee bro-
den die gebakken waren van het 
nieuwe koren. Het Wekenfeest 
was een vrolĳ k feest, waarop men 
zich ontspande na een periode 
van hard weken. Uit een oude 
joodse traditie stamt het gebruik 
om bĳ  dit feest het boek Ruth te 
lezen. Daarin klinkt de opdracht 
dat het genieten van de oogst van 
het land verplichtingen geeft ten 
opzichte van armen en vreem-
delingen. Christenen vieren met 
Pinksteren dat God een verbond 
sloot met mensen. Toen het 
christendom in de vierde eeuw 
staatsgodsdienst werd, moes-
ten de heidense seizoensfeesten 
en joodse feesten gekerstend 
worden. Vielen Hemelvaart en 
Pinksteren oorspronkelĳ k samen 
met Pasen, vanaf die tĳ d wer-
den de verschillende momenten 
uit elkaar getrokken. Pinksteren 
werd een apart feest met net als 
bĳ  de andere belangrĳ ke feesten 
een feestweek eraan vast. De 
rondritten met processies, dansen 
rond de meiboom, brooduitdelin-
gen en gebruiken met water (als 
bron en symbool van nieuw leven) 
staan in nauw verband met de 
tĳ d van het natuurlĳ ke jaar. In het 
verleden kende men het “pinks-
termelken”: jongens die ’s mor-
gensvroeg boeren tegenkwamen, 
vroegen hen om melk. De boeren 
gaven het bĳ  wĳ ze van pinksterof-
fer, omdat dat een goed melkjaar 
zou garanderen. Ook bestond de 
gewoonte om de koe, die ‘s och-
tends het laatste in de wei aan-
kwam, voor een dag terug te stu-
ren naar de stal. Dit luie dier zou 
de melkproductie negatief beïn-
vloeden. Het houden van Luilak 
heeft vanouds te maken met het 
uitdrĳ ven van de winterdemon. In 
de praktĳ k van de Nederlandse 
samenleving ontstonden nog 
andere gebruiken rond Luilak: de 
Hollandse dienstmeid trakteerde 
haar collega’s altĳ d op melk met 
anĳ s of lavas. Melk en melkpro-
ducten zĳ n nauw verbonden met 
het joodse Wekenfeest. Laatko-

mers trakteerden op Luilakbollen. 
Dat zĳ n een soort krentenbollen 
die warm gegeten werden me 
boter en stroop. Koek, brood 
en meelspĳ zen zĳ n traktaties die 
passen bĳ  Pinksteren, omdat ze 
verwĳ zen naar de oudste bĳ belse 
betekenis van het feest als viering 
van de tarweoogst. Ook wer-
den in het verleden kermissen en 
markten gehouden. Evenals vee-
markten op de dinsdag na Pink-
steren. In vroeger eeuwen sprak 
de koning of keizer met Pinkste-
ren recht over zĳ n onderdanen. 
(Uit: Christelĳ ke feesten en hun 
betekenis)
Citaat: Wees zelf de verande-
ring die je in de wereld wilt zien.
(Mahatma Gandhi, 1869-1948, 
groot leider van het Indiase volk. 
Kort nadat India onafhankelĳ k 
was geworden, werd hĳ  door een 
extremist vermoord)

Namens de kerkenraad van de 
protestantse gemeente Blan-
kenham, C.A. Appelo-de Ruiter, 
scriba

Zondag 07 juni is er een onlin-
edienst met als voorganger ds 
Jelle Vonk. Dit wordt uitgezonden 
vanuit de Grote Kerk in Blokzĳ l 
via kerkdienstgemist.nl en op zon-
dag 14 juni is er een onlinedienst 
vanuit de doopsgezinde kerk in 
Blokzĳ l die via youtube.nl (doops-
gezinde kerk blokzĳ l.nl) wordt 
uitgezonden. Voorganger is dan 
ds Andries Bakker.
Het wordt alles zoals `t nu lĳ kt 
iets minder moeilĳ k, maar we 
doen nog even zo door met het 
online uitzenden. Gelukkig zĳ n 
de moderne middelen er en kun-
nen we daar gelukkig gebruik van 
maken. Heel veel goeds toege-
wenst en `s Heren zegen! 
Overdenking
Gemeente van de Heer,
Wat is het geheim van een goede 
preek? Wanneer kun je zeggen: 
dat is een goede preek.
Heeft dat te maken dat de domi-
nee een correcte uitleg geeft van 
de tekst en hĳ  niemand voor het 
hoofd stoot of tegen de schenen 
schopt? Of heeft het te maken 
met dat hĳ  zo’n � jne stem heeft 
om naar te luisteren? Of zit het 
geheim van een goede preek 
in het feit dat de woorden je 
raken, iets in je zelf aan het tril-
len maakt, zoals een snaar van 
een gitaar of viool? Er wordt veel 
gepreekt, niet alleen in de ker-
ken, ook daarbuiten wordt veel 
gepreekt. De een preekt halleluja, 
een ander predikt een nieuwe 
voetbalmethode weer ander 
preekt hel en verdoemenis over 
bĳ v. de Europese politiek,. Maar 
niet elke preek heeft kracht. In 
sommige gevallen denk ik: geluk-
kig niet. De meeste preken 
worden aangehoord en brengt 
soms heel even een snaar aan het 
trillen, maar meestal kortston-
dig. Heel af en toe weet iemand 
woorden te vinden die voor altĳ d 

in het geheugen van de mensheid 
gegrift zullen staan. Die vriend en 
vĳ and in het hart raken. Ik moet 
denken aan woorden van ds Mar-
ten Luther King, die vertelde over 
een droom die hĳ  had dat blank 
en zwart in vrede kunnen samen-
leven. Ik moet ook denken aan de 
woorden van president Obama, 
die in de aanloop naar zĳ n pre-
sidentschap heel de wereld ont-
roerde met zĳ n prachtige toe-
spraak: Yes, we can!
Wat is het geheim daarachter? 
Waarom raakten die woorden 
van King en Obama vriend en 
vĳ and? Waardoor werd even 
alle verdeeldheid opgeheven en 
kregen mensen een gevoel van 
saamhorigheid, van hoop, een 
visioen? Wat is het geheim van 
de preek van Petrus in Jeruza-
lem? Een kracht, een geweldige 
windvlaag steekt plotseling de 
kop op. De leerlingen raken bui-
ten zichzelf: in extase. Want dat 
betekent het woord, zo staat het 
ook in het Griek: ze raken buiten 
zichzelf en ze beginnen te praten, 
door elkaar, maar toch verstaan 
ze elkaar. .De uitstorting van 
Heilige Geest verricht misschien 
wel het grootste wonder wat er 
maar geschiedden kan: mensen 
verstaan elkaar. En dan bedoel ik 
dat eigenlĳ k nog een stapje dieper 
dan taalkundig, op het psychologi-
sche niveau. We spreken allemaal 
de Nederlandse taal of hebben 
die geleerd,, maar we verstaan 
elkaar heel vaak niet of willen 
elkaar niet verstaan.
Hier in Jeruzalem verstaan men-
sen elkaar op het diepste niveau 
van mens-zĳ n.
Ze worden geraakt door God.
Er is geen onderscheid meer. Wat 
bĳ  de torenbouw van Babel mis-
ging, waar mensen met de bouw 
van een toren de hemel wilden 
bestormen, zo daalt God hier af 
om met Zĳ n geest alle vervreem-
ding te herstellen. De Geest van 
God maakt een einde en schept 
een nieuw begin. Tegelĳ k moet 
ik erbĳ  zeggen: niet iedereen laat 
zich in extase, in vervoering bren-
gen. Er zĳ n van die mensen die 
het nuchter bekĳ ken en zeggen: 
wat een bezopen gedoe daar, ze 
zĳ n dronken. Bĳ zonder gedrag 
roept hoe dan ook reactie op.
Het is dat ik niet wedden mag, 
maar anders zou ik zeggen: wĳ  
zouden dat ook zeggen. In feite 
zeggen of denken we het maar al 
te vaak als we zien hoe in andere 
kerken soms het geloof gevierd 
en beleefd wordt. Dat gedoe met 
de handen in de lucht of al dat 
vrolĳ ke geklap en gedans. Maar 
tegelĳ kertĳ d kĳ ken we ook vaak 
met de nodige jaloezie naar hoe 
blĳ  en open verstandelĳ k gehan-
dicapten het geloof beleven. Of 
hoe in Afrika of Amerika mensen 
uitbundig met elkaar zingen en 
bidden. Hoe vaak hoor ik mensen 
wel niet zeggen: nou, daar kunnen 
wĳ  nog heel wat van leren. De 
omstanders in Jeruzalem bekĳ ken 
het ook met de nodige scepsis: ze 
zĳ n ladderzat daarzo, stomdron-
ken.
En dan neemt Petrus het woord. 
Geen verwĳ t, geen stemverhef-
� ng, heel rustig. 
Hĳ  gaat preken. Heeft preken nog 
zin? Brengt preken mensen wel 
bĳ  God?
Zo luidde de titel van een boekje 
van wĳ len prof. Runia. De preek 

Boek op doek: 
Bevrijdende liefde

De roman ‘Bevrĳ dende liefde’ 
van de Amerikaanse schrĳ fster 
Francine Rivers wordt ver� lmd. 
Eén van de hoofdrolspelers is 
de Nederlandse Famke Janssen 
(zie foto). “Dit is een droom 
die uitkomt, niet alleen voor 
mĳ , maar voor iedereen die uit-
keek naar de ver� lming van dit 
boek,” aldus Francine Rivers op 
Facebook. Haar roman kwam in 
2013 op de Nederlandse markt 
en werd een verkoopsucces. 
Angel, de hoofdpersoon van dit 
boek, is een prostituee in het 
goudzoekersstadje Pair-a-Dice. 
Om te kunnen overleven, houdt 
ze vast aan de haat tegen de 
mannen die haar leven vernield 
hebben. Maar wanneer Michael 
Hosea van God de opdracht 
krĳ gt om met haar trouwen, 
verandert alles. Hĳ  omringt 
haar met zĳ n onvoorwaardelĳ ke 
liefde. Langzaam brokkelt de 
hoge muur rondom Angels hart 
af. De � lm komt naar verwach-
ting in het voorjaar van 2021 uit. 
(Bron: EO Visie)

Omgaan met rouw- en 
herdenkingsdiensten
Een kerkelĳ ke uitvaart is een 
bron van troost. Verschillende 
gemeenten stellen een rouw-
protocol op, zoals Protestantse 
Gemeente Creil - Espel (gelegen 
in gemeente Noordoostpolder). 
Een aantal predikanten vindt dat 
er, ondanks de coronamaatrege-
len, goed nagedacht moet wor-
den over de vereiste soberheid. 
Ook moeten we volgens sommi-
gen voorzichtig zĳ n met uitstel 
van gedachtenisdiensten. Rouw-
gevoelens kunnen immers in de 
loop der tĳ d veranderen. 

Lezen: www.klaasvanderkamp.nl/toerusting/materiaal-
voor-kerkrentmeesters/protocol-voor-rouw

Vluchtelingen en 
asielzoekers Israël
Vluchtelingen en asielzoekers in 
Israël hebben het zwaar gedu-
rende de coronacrisis. Velen 
hebben tĳ delĳ ke contracten en 
zĳ n hun baan plotseling kwĳ tge-
raakt. Hun rechtspositie is zwak 
en spaargeld hebben ze bĳ na 
niet. De Israëlische organisatie 
Assaf behandelt telefonisch indi-
viduele hulpvragen van asielzoe-
kers zonder status en komt op 
voor hun rechten. Assaf krĳ gt 
steun vanuit Nederland.

Meer weten? Check www.protestantsekerk.nl 
en www.jhf.nl

Blankenham

Protestantse Gemeente 
Blankenham 
Kerkbuurt 9
8373 EG Blankenham

Scriba: mevr. C.A. Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG Blankenham
0527-202584 
ariaderuiter@gmail.com
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net 
www.facebook.com/
pknkuinreblankenh

 Blokzijl  PROT. GEM .

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

Wie een liefhebber is van lokaal 
geproduceerd voedsel uit de 
moestuin kan nu ook eten uit 
de kloostertuin van Nieuw Sion. 
Men kan zich aanmelden om 
wekelĳ ks een groentepakket te 
ontvangen van vier tot zes stuks 
groenten, rechtstreeks uit de 
grond en puur biologisch. Een tuin 
moet natuurlĳ k wel onderhouden 
worden. Daarom is het klooster 
niet alleen op zoek naar afnemers 
van groentepakketten, maar ook 
naar mensen die in de tuin willen 
werken. Wie een uurtje of wat 
over heeft, kan zich ook op vele 
andere manieren nuttig maken bĳ  
Nieuw Sion. 
De vrĳ willigersvacatures staan op 
www.nieuwsion.nl.

Groentepakket, € 10 per week, aanmelden: 
moestuin@nieuwsion.nl

heeft z’n beste tĳ d gehad. Domi-
nees spreken gevleugelde woor-
den, maar bĳ  de meesten vliegen ze 
het ene oor in en het andere weer 
uit. Wat heeft het voor zin?
Petrus gaat preken, hĳ  spreekt 
over God. En hĳ  heeft blĳ kbaar die 
gave, de gave van het woord. Soms 
is het zo dat je eerst over God 
moet zwĳ gen, voordat je over God 
spreekt, want Gĳ  zult de Naam 
van de Heer uw God niet ĳ del 
gebruiken en dat zou als stopbord 
op elke kansel moeten staan. Mis-
schien wist Petrus ook niet wat hĳ  
nu precies zeggen moest, hĳ  is per 
slot van rekening ook maar een 
mens en ook nog een mens die in 
het verleden 
zĳ n mond nog wel eens voorbĳ  
gepraat heeft. Petrus grĳ pt naar 
het woord en begint over God te 
spreken zonder de garantie te heb-
ben dat de omstanders hem willen 
begrĳ pen: God zegene de greep!
Anders kan ik ook niet verklaren 
wat er in Jeruzalem gebeurt. Men-
sen worden geraakt. Zĳ  worden 
diep in hun hart getro¬ en, zegt 
de Schrift. Daar zit volgens mĳ  
het geheim van een goede preek. 
Je wordt in het diepst van je zĳ n, 
van je verlangens getro¬ en. Het is 
dan net alsof God zelf het woord 
neemt
Wanneer wĳ  spreken over God, 
over de Heilige Geest, over het 
Pinksterfeest
en de geboorte vieren van de kerk, 
dan worden wĳ  niet geraakt dan 
dat er Iemand is die ons meeneemt, 
door ons bestaan waait. Petrus 
preekt maar in zĳ n woorden horen 
en zien mensen nieuwe hoop. Ik 
durf te zeggen: zĳ  horen Iemand 
anders tot hen spreken. Door de 
woorden van Petrus horen zĳ  God 
spreken. En hoewel je weet dat je 
zĳ n stem niet hoor, toch herken je 
die stem uit duizenden. Je weet je 
aangesproken. Dat is Pinksteren. En 
wie zich door God aangesproken 
weet, ziet zĳ n of haar leven in een 
ander licht staan: in Gods licht.
Ds Jelle Vonk
Pastoraat
Wĳ  gedenken onze zieken, die wĳ  
niet bĳ  name noemen. Ook denken 
wĳ  daarbĳ  aan partners en familie-
leden. Sterkte, beterschap en Gods 
zegen gewenst.
Onze felicitaties gaan uit naar hen, 
die jarig zĳ n, een jubileum of andere 
blĳ de gebeurtenissen te vieren heb-
ben en dit vanwege de beperkende 
maatregelen niet met hun dierba-
ren kunnen vieren en delen.
Wĳ  wensen allen die getro¬ en zĳ n 
door het coronavirus veel sterkte 
toe en bidden om een voorspoedig 
herstel. Daarbĳ  denken wĳ  ook aan 
partners en familieleden die hun 
dierbaren niet mogen bezoeken in 
verpleeg- en verzorgingshuizen. 

En laten we vooral niet vergeten 
te danken en te bidden voor alle 
werknemers in de ziekenhuizen, 
verzorgings- en verpleeghuizen, 
instellingen voor verstandelĳ k 
beperkten, psychiatrische instel-
lingen etc.
Voor jullie allen: Houd moed, heb 
lief!
Ds Jelle Vonk.
Stem die de stenen breekt,
tĳ ding in duistere nacht,
stem die in stilte spreekt:
Ik ben nabĳ , wees niet bang.
Lied 918: 1
Een groet van de gemeente gaat 
naar

Dhr. W.H.J. van der Veer, Bo¬ ers-
weidje 20 Blokzĳ l en dhr. H. de 
Lange, Scheerwolderweg 1 Scheer-
wolde.
Kinderkerk: veel te vieren
Nadat God de tien regels heeft 
verteld, legt Hĳ  aan Mozes de 
regels precies uit. Het komt hierop 
neer: wees eerlĳ k, behulpzaam en 
gastvrĳ , neem rust en vier feest. Zo 
zal het met iedereen goed gaan! 
In de vertelling van vandaag uit Kind 
op Zondag staat, dat God zegt:
“Ik ben jullie God. Er is geen plek 
voor een andere God.
Vier drie keer per jaar feest.
Vier feest om te denken aan de tĳ d 
dat ik jullie bevrĳ d heb uit Egypte.
Vier feest om blĳ  te zĳ n met het 
eten dat groeit op het land.
Vier feest om te danken voor al het 
eten dat je hebt gekregen.
Als je feest viert, dan denk je aan 
mĳ . Als je feest viert, vergeet je 
niet hoe goed ik voor jullie zorg. 
Als je feest viert, dan bedank je 
mĳ ”.
Een vrolĳ k liedje , waarbĳ  je ook 
mee kunt zingen en dansen, is 
“Kom op het feest” Opwekking 
kids 108. Doe je mee?
Een leuk spel om samen met je 
ouders, broer(s), zus(sen), vriend-
jes en/of vriendinnetjes te spelen, 
is een variant op het spel ‘Ik ga op 
reis en ik neem mee....’, namelĳ k 
‘Ik ben blĳ  dus ik vier een feestje, 
omdat...’. Iedereen herhaalt wat de 
personen voor hen hebben gezegd 
en bedenkt er zelf een feestje bĳ . 
Alles waar je blĳ  om bent, mag een 
feestje zĳ n, dus je mag ook een 
feest zelf verzinnen. Veel plezier!
Boekentip! 
Alles is reden voor een feestje van 
Monique Berndes (Uitgeverĳ  de 
vier windstreken). Eekhoorn geeft 
een feestje omdat vandaag zo’n 
leuke dag was. De andere dieren 
van het bos vinden dat maar een 
rare reden. Klik hier voor een 
korte introductie van het boek.
Voor de kĳ kdoos maken we deze 
keer een slinger met vlaggetjes! 
Groetjes, leiding Kinderkerk
Bezorger gevraagd in de 
maand juni
De vakantieperiode breekt binnen-
kort aan. In de maand juni ben ik 
op zoek naar een bezorger die de 
Zondagsbrief naar een paar adres-
sen richting Jonen kan bezorgen. 
Een mooie route. Wie heeft er zin 
om dit op zich te nemen? Waar-
schĳ nlĳ k kunnen we ook in juli en 
augustus wel wat extra hulp gebrui-
ken. 
Karin Rozendal (m. pgb4@xs4all.nl, 
t. 06 233 27 236)
Alewĳ n Boogaard maakt er een 
mooie � etstocht van met een han-
dige koker voor de Zondagsbrie-
ven. Daar moet je toch wel een 
beetje een Willie Wortel voor zĳ n. 
Slim….heel slim.
Diaconie | collectes
Op het collecterooster voor dit 
jaar staan er altĳ d doelcollectes. 
In de zondagsbrief proberen we 
altĳ d iets over de doelcollecte te 
schrĳ ven en uitleg te geven. Het 
Coronavirus grĳ pt wereldwĳ d om 
zich heen. Ook op plekken waar 
men dicht op elkaar leeft en waar 
weinig zorg is. Waar een dag niet 
gewerkt, een dag geen inkomen en 
dus geen eten betekent. Honger en 
dood dreigen op allerlei plekken. 
De gevolgen van de Corona pan-
demie raken juist de armsten van 
deze wereld het hardst. Nu krĳ gen 
we als diaconie veel aanvragen om 
hulp. We gaan nu even van het col-
lecterooster afwĳ ken en proberen 

de nodige hulp te bieden daar waar 
het erg hard nodig is. Zoals bĳ voor-
beeld voor de vluchtelingenkampen 
op Lesbos. Laten we de handen 
ineenslaan.
We vragen u: wilt u, als het moge-
lĳ k 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 hoe-
veel geld er op de rekening is bin-
nengekomen.
Draagt u digitaal ook iets bĳ , nu 
de collectezakken niet rondgaan? 
Samen zĳ n we de kerk in actie: wĳ  
geloven in delen.
Collectes
In deze verwarrende tĳ den mis-
sen we elkaar. Gelukkig zĳ n er veel 
mogelĳ kheden om op creatieve 
wĳ ze toch naar elkaar om te zien 
en samen kerk te zĳ n. Ook de col-
lecten horen hierbĳ . Zonder de 
collecten zĳ n onze creatieve kerk-
diensten gemankeerd. De roeping 
om onze gave, ook in collecten, te 
delen met de geloofsgemeenschap 
en met medemensen in nood, is 
wezenlĳ k voor ons samen kerk-zĳ n.
Vandaar de oproep om uw gift 
onder vermelding van het collecte-
doel over te maken op het aange-
geven rekeningnummer :
1e collecte > Diaconie (NL50 
RABO 0322 0480 79)
2e collecte > Eigen Kerk (NL25 
RABO 0301 8240 29)
3e collecte > Beamer & kerk tv 
(NL25 RABO 0301 8240 29)
Bĳ  voorbaat dank!
Rekeningnummers:
* College van Kerkrentmeesters 
NL25 RABO 0301 8240 29 (voor 
giften en overig) en NL60 INGB 
0000 8294 54 (voor vrĳ willige bĳ -
drage)
* Diaconie NL50 RABO 0322 0480 
79
* Zending NL24 RABO 0301 831 
904

Wĳ kouderlingen: Erik Ploer, wĳ k 
1 (06-30 31 04 74), Janny Flobbe, 
wĳ k 2 (0527-291212), Emmelyn 
Snippe-van Dalen, wĳ k 3 (0527-
29 19 32/06-12 63 40 35, Truus 
van Oversteeg, wĳ k 4 (0527-24 04 
01), Joost en Geja ter Meer, wĳ k 5 
(0521-37 00 82)
Predikant: ds. Jelle Vonk (jjvonk@
hetnet.nl,06-20 47 69 31)
Koster: Joop en Aukje Prins 
(aukje@blokzĳ lerbrok.nl, 0527-29 
28 33)
Facebook
Wordt vriend op facebook van de 
kerk Blokzĳ l- Scheerwolde en we 
delen met u en jou de bĳ zondere 
activiteiten, die er zĳ n in en om de 
kerk!
Kopĳ  eerstvolgende nummer voor 
het nummer dat vrĳ dags uitkomt: 
kopĳ  tot uiterlĳ k zaterdagmiddag 
12.00 uur naar Henk van Dalen 
hvandalen03@hetnet.nl

In verband met de door van 
rĳ kswege verstrekte informa-
tie betre¬ ende het coronavirus 
zal er zal er in de maand juni 
ook nog geen eredienst worden 
gehouden. Zodra de zondagse 
diensten weer hervat gaan wor-
den, zullen we hiervan tĳ dig in 
kennis stellen.
Van de dominee 
Het is juni, de maand waarin de 
zomer begint. Door de maatre-
gelen rondom de Corona-crisis 
heb ik het gevoel, dat wĳ  het 
voorjaar voor een deel hebben 
overgeslagen. De natuur is door-
gegaan en alles bloeit en groeit, 
maar als je veel thuis bent en 
weinig direct contact hebt met 
de mensen om je heen, gebeurt 
er veel buiten je om. Gelukkig is 
de situatie bĳ  ons thuis rustiger 
en kunnen wĳ  weer vooruitkĳ -
ken. Dat geeft weer wat ener-
gie, want het afgelopen half jaar 
heeft veel energie gekost. Lang-
zaamaan komt het leven weer 
wat op gang, hoewel we aan een 
nieuw “normaal’ zullen moeten 
wennen. Om niet in een tweede 
Corona-piek te belanden blĳ ft 
voorzichtigheid geboden. Om 
verschillende redenen hebben 
we als moderamen van de ker-
kenraad besloten om in juni nog 
geen kerkdiensten te houden. 
Hoe graag ik ook weer wil voor-
gaan in een kerkdienst en men-
sen wil ontmoeten. Juni begint 
met tweede Pinksterdag. De 
Heilige Geest als een geschenk 
uit de hemel, die mensen in vuur 
en vlam zet. Dit jaar geen grote 
Pinksterevenementen, maar wel 
enthousiasme om in begrĳ pe-
lĳ ke taal te spreken van Gods 
levenstekens. Ga maar eens 
door de knieën en zie die uit-
gebloeide paardenbloem in het 
gras. Al die kleine zaadjes, die 
overal heen waaien om ergens 
anders te ontkiemen en open te 
bloeien. Dat gebeurt alleen als 
het waait; als God blaast. Of als 
jĳ  Gods levensadem doorgeeft! 
Een mooie junimaand gewenst, 
ds. A. van Waard
Meditatie 24 mei 2020 
Beste mensen, gemeente van 
onze Heer Jezus Christus, 
21 mei was het Hemelvaartsdag. 
Een bĳ zondere dag midden in 
de week, een vrĳ e dag voor veel 
mensen en kinderen. Merkten 
we dit jaar iets van hemelvaarts-
dag? Was deze dag anders als je 
door de Corona-maatregelen 
toch al thuis werkte, niet of 
niet volledig naar school gaat, 
niet naar een hemelvaartsfes-
tival kunt, thuis bent en geen 
bezoek ontvangt? Er zĳ n dit jaar 
in deze periode geen kerkdien-
sten in onze kerk. Het Feest van 
de Geest, waarbĳ  kunstenaars 
hun kunstwerken geïnspireerd 
op het Pinksterfeest zouden 
tonen in onze kerk gaat helaas 
ook niet door. En toch kan de 
tĳ d rondom het Pinksteren veel 
voor ons betekenen. De Hei-
lige Geest is immers niet aan 
tĳ d of ruimte gebonden. Deze 
Geest waait waarheen hĳ  wil en 
weet ons te raken. “Al heeft Hĳ  
ons verlaten, Hĳ  laat ons nooit 
alleen”. (Liedboek lied 663). 
Johannes 17: 1-13 
De zondag tussen Hemelvaarts-
dag en Pinksteren wordt wel 
“wezenzondag” genoemd. Jezus 
is opgevaren en de discipelen 
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Ledenverlies vrijge-
maakte kerken 2019
De gereformeerde kerken vrĳ ge-
maakt hebben het afgelopen jaar 
een groot aantal leden verloren. 
Met een daling van 2014 leden 
staat het totale ledental nu op 
112.593. Dat blĳ kt uit cĳ fers die 
het Nederlands Dagblad heeft 
opgevraagd bĳ  het Steunpunt 
Kerkenwerk. Deze organisatie 
houdt het aantal leden bĳ  sinds 
het jaarlĳ kse Handboek niet meer 
verschĳ nt. Daarin stond ieder 
jaar een overzicht met het aantal 
leden dat zich bĳ  de vrĳ gemaak-
ten aansloot of juist vertrok, 
waar ze vandaan kwamen en waar 
ze naartoe gingen. Ook het aantal 
kinderen dat geboren werd en 
het aantal overledenen werd bĳ -
gehouden. 

Eindstand
Nu is alleen de eindstand bekend: 
onduidelĳ k is hoe dat cĳ fer is 
opgebouwd. Wel is bekend dat 
van de 112.593 leden er 73.762 
belĳ denis hebben gedaan. De ove-
rige leden zĳ n zogeheten doop-
leden. De daling van het aantal 
leden gaat de laatste jaren hard. 
In 2017 krompen de Gerefor-
meerde Kerken vrĳ gemaakt voor 
het eerst met meer dan 1.500 
leden. In 2016 telde de daling 
1.016 leden en het jaar daarvoor 
1.050. (Bron: Nederlands Dagblad)
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zĳ n verweesd achtergebleven. 
Hun meester, Rabbi, de Chris-
tus, Hĳ  die ons tot de Vader 
kan brengen, is weg. Hoe kun-
nen we kerk zĳ n met anderen, 
vóór anderen, als we elkaar niet 
zien, als degene met wie je iets 
wilt delen ver weg is? Actuele 
vragen, zeker in deze Corona-
tĳ d. Het geloof kan je drĳ fveer 
zĳ n, maar als je er allen voor 
staat, los van anderen, word je 
onzeker, verlang je naar gebor-
genheid en vertrouwen, dan 
word je als een wees…. Hoe 
houd je het contact met God 
vast? De evangelist Johannes 
reageert hierop met woorden 
uit Jezus’ mond zelf, die Hĳ  als 
gebed richt tot zĳ n Vader. Het 
gebed is de manier om met 
God in gesprek te blĳ ven, ook 
voor ons. Jezus zegt: “Ik ga naar 
U toe, maar zĳ  blĳ ven in de 
wereld. Heilige Vader, bewaar 
hen door uw naam. Ik vraag u 
niet, om hen uit de wereld weg 
te nemen. “. Het evangelie mĳ dt 
de wereld immers niet. Je kunt 
de wereld niet mĳ den, want je 
leeft midden in deze maatschap-
pĳ . Je zult in het hier en nu je 
weg moeten vinden, maar hoe 
doe je dat als in de samenleving 
van alles veranderd is? Voorzich-
tigheid is geboden, je doet een 
stap achteruit als iemand op je 
toe komt. Zelfs met de aange-
kondigde versoepelingen mogen 
we nog niet dicht bĳ  elkaar zĳ n. 
Maar wie zich door de Naam 
gekend weet, volgt een weg van 
recht en liefde. Dat gaat niet 
vanzelf, en daarom bidt Jezus 
voor ons, opdat wĳ  het volhou-
den. Hierom vraagt Jezus bĳ  
God. Die Heilige Geest komt 
er, wacht maar af. Zoals Jezus 
als Godsgezant naar de wereld 
gezonden was, zo wil Hĳ  zĳ n 
leerlingen naar de wereld stu-
ren. Niet als heilige boontjes, 
maar toegewĳ d aan God. Jezus 
wil, dat wĳ  bekwaam zĳ n voor 
onze taak. Want geloven bete-
kent niet, dat je een gemakkelĳ k 
leven hebt. Wel, dat je anders in 
het leven staat. Belangrĳ k is, dat 
gelovigen elkaar niet betwisten 
op verschillen, maar de eenheid 
zoeken. En nieuwe generaties 
staan daarvoor open! Wĳ  heb-
ben elkaar hard nodig. En dan 
niet alleen lettend op het aantal, 
maar vooral qua geloofshouding. 

Daar waar meerdere mensen 
tegelĳ kertĳ d bidden gaat er een 
kracht van uit. Daar waar men-
sen de handen ineen slaan, kun-
nen anderen geholpen worden. 
En niet alleen het directe con-
tact verbindt, maar ook via de 
media, of de social media, kun-
nen mensen van grote afstand 
met elkaar verbonden worden. 
En er zĳ n veel mogelĳ kheden, 
waar de verschillende kerken 
in deze Corona-tĳ d gebruik van 
maken. We hoeven niet ver-
weesd achter te blĳ ven, want de 
Geest van God maakt een nieuw 
begin. 
Ook ik zoek, via audio-visuele 
middelen het contact met jou en 
met u! We hebben deze medita-
tie (evenals die van vorige week) 
opgenomen in onze Protestant-
se kerk aan de Beulakerweg. U 
kunt dit vanaf zondag bekĳ ken. 
Geef het aan mĳ  door, als u 
voor iemand zou willen bidden. 
Dan neem ik dat de volgende 
keer mee in het gebed. Kĳ k en 
luister op: www.youtube.nl/ 
pkngiethoorn. 
Maar u kunt ook even de 
stilte van de kerkruimte 
ervaren(maandagmiddag van 
13.30-14.30 of woensdagavond 
van 19.00-20.00 uur). Bel of 
mail: ds. Astrid van Waard (tel.: 
06-83696929, astridvanwaard@
hotmail.com), of Marjan ter 
Beek (marjanhop1@gmail.com, 
038-7370109). 
In juni nog geen kerkdien-
sten
Op 18 mei jl. is het modera-
men (de kerkenraad vergadert 
vanwege de coronamaatrege-
len niet in zĳ n geheel) bĳ een 
geweest om o.a. over het her-
vatten van de kerkdiensten te 
praten. Inmiddels is het vanuit 
de regering duidelĳ k dat de ker-
ken in principe in juli a.s. weer 
open kunnen, maar dat in juni 
geëxperimenteerd mag worden 
met maximaal 30 aanwezigen in 
de kerk. Het moderamen heeft 
om drie redenen gemeend de 
kerk in juni a.s. nog niet open te 
stellen voor kerkdiensten. Ten 
eerste hebben wĳ  geconstateerd 
dat van de groep vaste kerk-
gangers in onze kerk meer dan 
de helft tot de zgn. risicogroep 
behoord namelĳ k met de leeftĳ d 
boven de 70 jaar en de meeste 
zelfs ver boven de 70 jaar. Wĳ  
achten voor hen het risico op 
dit moment te hoog voor een 

experiment, daarnaast hebben 
wĳ  geen beeld of uit deze groep 
kerkgangers er wel veel animo 
is voor de kerkgang in juni. Wĳ  
overwegen om dit steekproefs-
gewĳ s nader te onderzoeken. 
Ten tweede is aan de invulling 
van de kerkdienst een protocol 
verbonden. Er mogen slechts 30 
mensen in de kerk en na aftrek 
van de dominee, ouderling, dia-
ken, organist, beamerverzorger, 
koster en coördinator, blĳ ven er 
23 plekken over voor gemeen-
teleden. Men moet zich dan 
vooraf aanmelden voor reser-
vering van een plek en vol is vol 
en er is dan ook geen plek voor 
gasten. De coördinator moet bĳ  
de ingang de lĳ st controleren of 
iemand gereserveerd heeft en 
vragen of de persoon gezond 
is. In de kerk wordt een plaats 
aangewezen anderhalf meter 
vanaf het looppad en om en om 
wordt een rĳ  banken afgesloten. 
Er wordt niet gezongen en na 
de dienst mag men op aanwĳ -
zing van de coördinator de bank 
verlaten volgens de looproute. 
Kortom een weinig spontaan 
gebeuren. Het moderamen ziet 
dit nog niet als een aanvaardbaar 
alternatief voor de huidige situ-
atie. Ten derde enkele ouder-
lingen hebben kenbaar gemaakt 
dat zĳ zelf of hun partner tot een 
kwetsbare risicogroep behoord 
en willen de komende maanden 
geen dienst bezoeken en kun-
nen dus ook geen dienstdoen 
in de kerk. Dit houdt in dat er 
zeer weinig ambtsdragers over-
blĳ ven om dienst te doen en dat 
is een te zware belasting voor 
de ambtsdragers die wel dienst 
kunnen doen. Het moderamen 
is hier nog niet uit. Het mode-
ramen heeft afgesproken dat in 
de tweede helft van juni zĳ  weer 
bĳ  elkaar komen om te kĳ ken 
hoe wĳ  in juli verder gaan m.b.t. 
de kerkdiensten. Gelukkig zĳ  er 
nog wel alternatieven, zĳ  het dat 
het zeker geen kerkdienst kan 
vervangen. Wĳ  willen eenieder 
wĳ zen op de mogelĳ kheid om 
op maandagmiddag van 13.30 
uur tot 14.30 uur en woensdag-
avond van 19.00 uur tot 20.00 
uur gebruik te maken van een 
stil moment voor jezelf in de 
kerk en zo mogelĳ k een lichtje 
aan te steken. Daarnaast is het 
mogelĳ k om de meditatie van 
onze predikant via YouTube te 
bekĳ ken en beluisteren. Mocht 

u vragen hebben neem dan con-
tact op met onze predikant of 
voorzitter van de kerkenraad 
(voor telefoon en email zie klok-
kenstoel). Namens het modera-
men, Jan Bouwmeester, voorzit-
ter kerkenraad.
Geloof in delen - juist nu!
Geachte gemeenteleden, 
In de vorige nieuwsbrief heb-
ben we als diaconie een oproep 
gedaan om op het rekeningnum-
mer van de diaconie een gift 
te storten. Dit was niet duide-
lĳ k voor iedereen. We hebben 
geen kerkdiensten en dus ook 
geen collectes. Onze verplichte 
afdrachten gaan gewoon door 
en we willen graag de doelen 
blĳ ven steunen volgens ons 
opgestelde collecterooster. 
Daarom vragen we uw steun. 
Samen met Kerk in Actie gelo-
ven wĳ  in delen. We voelen 
ons verbonden met kwetsbare 
mensen die leven in moeilĳ ke 
omstandigheden. Juist nu laten 
we hen niet in de steek. Daarom 
doen we een beroep op u. Op 
14 juni zou er weer een Heilig 
Avondmaal zĳ n geweest. Wĳ  
zouden graag een groot bedrag 
willen overmaken op Kerk in 
Actie over noodhulp aan Molda-
vie, Colombia en Rwanda,. Door 
de lockdown geen werk en geen 
eten! De verhalen uit deze lan-
den zĳ n hartverscheurend. Men-
sen komen om van de honger. 
Ongekend wat hier gebeurd! 
Steun het werk met uw voor-
bede en uw bĳ drage. Uw hulp 
is dringend nodig! Maak uw bĳ -
drage over op rekeningnummer 
NL39RABO 0361 2597 51 t.n.v. 
Diaconie Prot.Gem. Giethoorn 
t.n.v Collectes tĳ dens corona. 
Heel hartelĳ k dank! 
Met vriendelĳ ke groet, Namens 
de diaconie,
Grieteke Kiekebos en Gerry van 
Bruggen
P.S. Geloof in delen en geef!
Rooseveldt vakantieweek 
Men heeft helaas moeten beslui-
ten om deze vakantieweek dit 
jaar niet door te laten gaan. 
Door alle opgelegde beper-
kingen en maatregelen zal de 
vakantieweek niet de � jne week 
opleveren welke de gasten ver-
wachten en met alle COVID-19 
maatregelen zal het gezellige 
en spontane karakter ook weg 
zĳ n. Deze grote risicogroep zou 
ook de eerste groep zĳ n welke 
de vakantieweek zou houden 

in Nieuw Hydepark, dit geeft 
ook nog een extra (te) grote 
verantwoording. Heel erg jam-
mer, maar volgend jaar gaan we 
er weer voor. Met vriendelĳ ke 
groet, Gerry van Bruggen en 
Grieteke Kiekebos.

Als kerkenraad hebben we 
overleg gehad. Wĳ  missen, het 
samen zĳ n, de diensten en ook 
zeker onze gemeenteleden mis-
sen het enorm, maar grotendeel 
van de gemeenteleden vallen in 
de risicogroep. We moeten geen 
risico willen lopen. Mocht er 
wat verruiming komen kunnen 
we altĳ d nog kĳ ken wat binnen 
de mogelĳ kheden past. 
Op onze website https://kuinre-
blankenham.protestantsekerk.
net/ plaatsen we de updates met 
betrekking tot de kerkdiensten 
en activiteiten.

Meditatief Moment
Voorbĳ  Pinksteren
Kortgeleden las ik een verhaal 
over dankbaarheid; een gave van 
de Heilige Geest. Dankbaarheid; 
een gave van de Heilig Geest, 
maar tegelĳ k, zo las ik, ook een 
opdracht, een gebod, iets dat je 
moet ‘oefenen’.
De Bĳ bel en het Liedboek zeg-
gen hierin onder meer: Wees 
dankbaar! (Colossenzen 3:15-17 
en Lied 657)
Maar hoe kunnen we een echt 
dankbaar leven lĳ den? Als we 
terugkĳ ken op alles wat ons 
is overkomen, dan delen we 
ons leven al gauw op in goede 
dingen om dankbaar te zĳ n en 
slechte dingen om te vergeten. 
Maar met een verleden dat zo 
verdeeld is, kunnen we niet vrĳ  
de toekomst tegemoet gaan. Als 
we zoveel dingen hebben om 
te vergeten, kunnen we alleen 
maar struikelend de toekomst 
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tegemoet gaan. 
Echte dankbaarheid omvat ons 
hele verleden, de goede als de 
slechte gebeurtenissen, blĳ de én 
verdrietige momenten. Om dát 
onder ogen te kunnen en mogen 
zien vraagt het wel om enige 
durf. Om dát alles bĳ  God neer 
te leggen. Van waar we nu zĳ n, 
moeten we durven inzien dat 
alles wat er gebeurd is ons hier 
heeft gebracht. En dat alles wel 
een onderdeel vormt van Gods 
leiding. We leven, en dat mocht 
ik het afgelopen half jaar óók 
ervaren, onder Gods genade. 
We hebben genoeg redenen 
om dankbaar te zĳ n. Hoe is dat 
bĳ  u? Bĳ  jou? In deze tĳ d van 
beperkingen, tel je zegenin-
gen….
Een voorbeeldverhaal: 
Een mevrouw van rond de vĳ ftig 
wandelt met een paar kinde-
ren door het park. De kinderen 
rennen naar het klimrek en de 
vrouw ploft neer op een bankje, 
naast een wat oudere vrouw. Ze 
kĳ kt naar de oudere vrouw en 
zegt: ‘’Mĳ n leven is een routine. 
‘s Ochtends komt mĳ n dochter 
haar twee kinderen brengen, ik 
maak het ontbĳ t klaar en samen 
zitten ze dan te smullen. Daarna 
wassen we af en maken we een 
wandeling in het park. Precies 
om 12:00 uur lunchen we voor 
de TV, of gaan we picknicken als 
het weer het toelaat. Wanneer 
we terug zĳ n, begin ik meteen 
met het avondeten. Rond vĳ f 
uur is de tafel dan gedekt en als 
mĳ n dochter dan van haar werk 
terugkomt, gaan we met z’n 
allen aan tafel. En zo is er dan 
weer een hele dag voorbĳ ge-
gaan. Mĳ n leven is echt saai, ik 
lĳ k wel een slavin.
De andere vrouw bleef voor 
zich uit kĳ ken, zonder iets te 
zeggen. De eerste vrouw zei: 
“En u, heeft u ook zo’n routine-
matig leven? Uw leven kan toch 
nooit zo mooi zĳ n, als u hier 
ook zo moederziel alleen in het 
park zit?”
Toen begon die oudere 
mevrouw te praten: “Eigenlĳ k 
heb ik niets om over te klagen. 
Ik heb een lieve verpleegkun-
dige die me elke dag hier naar 
het park toe rĳ dt, zodat ik deze 
kinderen kan zien spelen. Ik heb 
zelf namelĳ k geen kleinkinderen 
en als ik deze kinderen hoor 
lachen, dan doet me dat veel 
goed. Later komt een taxi me 
ophalen en die brengt me naar 
het ziekenhuis. Daar bezoek ik 
zieke mensen, zodat die mensen 
en ikzelf ook iemand hebben 
om mee te praten. Familie heb 
ik zelf namelĳ k niet. ‘s Avonds 
komt de taxi me weer ophalen 
om me mee te nemen naar mĳ n 
tehuis waar ik woon. En zo gaat 
mĳ n gezegende dag weer voor-
bĳ . Ik heb niets om te klagen, ik 
heb alleen maar veel om voor te 
danken, namelĳ k dat mĳ n ogen 
nog steeds al deze mooie dingen 
kunnen zien.”
En inderdaad, daar kwam de taxi 
om de dame op te halen. De 
man reed haar weg in haar rol-
stoel, richting de auto. De eer-
ste vrouw dacht nu heel diep na. 
“Dit kan niet waar zĳ n. Ik kan 
lopen, ik heb een dochter, mĳ n 
kleinkinderen, een eigen huis en 
ik zit te klagen.’’
Is jouw/uw leven net als van die 

eerste vrouw, of van die twee-
de? Moeten anderen jouw zege-
ningen voor je tellen, of kun je 
het zelf? Dank je God voor alles, 
of moet God elke dag jouw 
klachten weer aanhoren?
Tel je zegeningen en vergeet ze 
niet. 
Dank God voor al het goede dat 
Hĳ  je geeft.
Tel uw zegeningen één voor één,
tel ze allen en vergeet er geen.
Tel ze allen, noem ze één voor één
en je ziet Gods liefde, dan door 
alles heen.
Joh.de Heer nr. 256

Tel je zegeningen én wees dank-
baar: gaven van de Geest!
Met een hartelĳ ke groet,
Guus Doorn
In tĳ den van corona is het 
goed om naar elkaar om te kĳ -
ken en een beetje voor elkaar 
te zorgen. Mocht u hulp nodig 
hebben, voor het halen van 
de boodschappen, medicĳ nen, 
post wegbrengen enz. dan mag 
u altĳ d Clara Mulder bellen op 
0527-231367. 
O ja, denk niet: “laat maar.” Nee 
gewoon doen! We zĳ n er om 
elkaar te helpen
Mevr. G. Wiersma-Weĳ s is weer 
thuis na een verblĳ f van 3 maan-
den in het revalidatiecentrum in 
Hof van Smeden. Ze heeft nog 
een lange weg te gaan voor ze 
weer kan wandelen en � etsen. 
Wĳ  wensen haar verder een 
voorspoedig herstel toe.
Gebed in tĳ den van het corona 
crisis:
God hoe vaak zegt U het niet in 
de bĳ bel: Wees maar niet bang!
Maar het lukt ons niet. Geef 
ons Uw vrede, Heer moedig ons 
aan.
Wĳ  bidden U: genees de zieken, 
wees hen die in quarantaine zĳ n 
nabĳ 
Zegen het eten dat hun wordt 
gebracht, de telefoontjes die 
tegen hen zeggen je bent niet 
alleen.
Bescherm degenen voor wie 
ziekenzorg hun werk is en geef 
wĳ sheid aan het RIVM en aan de 
overheid.
Laat er een vaccin gevonden 
worden, help diegene die hun 
inkomen mislopen
God, wĳ  bidden: zie om naar 
alle mensen in nood.
Midden in het leven zĳ n wĳ  door 
de dood omvangen, maar meer 
nog: U omsluit ieder van ons.
Wĳ  bidden U: leg toch Uw hand 
op ons en doe ons wonen in Uw 
beschutting.
En troost ons met het uitzicht 
op een nieuwe aarde, waar geen 
ziekte meer rondwaart in het 
donker en waar de volken gene-
zing vinden.
Het Coronavirus en de 
collecten
Dit lĳ kt een vreemde combina-
tie, maar is het eigenlĳ k toch 
niet. Vanwege het coronavirus is 
het tĳ delĳ k niet toegestaan om 
bĳ eenkomsten met grotere aan-
tallen mensen te organiseren en 
daar valt ook de wekelĳ kse ere-
dienst in veel kerken onder. Mis-
sen we het ook zo, dat samen-
komen als gemeente in Gods 
huis? Snappen we een beetje 
het heimwee van de dichter van 
de bekende Psalm 84? Hopelĳ k 
mogen we elkaar weer snel in 
onze kerken begroeten. 
Zonder wekelĳ kse � nanciële bĳ -
dragen in de collecten kunnen 

diakenen en kerkrentmeesters 
minder goed hun werk doen. 
Dus wat is er mis om gemeen-
teleden te vragen, ook in deze 
tĳ den, dat er geen kerkgang 
mogelĳ k is kerk en diaconie 
� nancieel niet te vergeten. 
Denk bĳ voorbeeld aan de diaco-
nale collecte of aan het onder-
houdsfonds van onze eigen kerk. 
Wĳ  als kerkrentmeesters en 
diakenen vragen de kerk en dia-
conie � nancieel niet te vergeten, 
doe dat dan in het volle besef 
van deze onzekerheden, onder 
vermelding van bv. “gift diaco-
nie, kerk in actie, kerkvoogdĳ , 
onderhoudsfonds” of noem 
maar op. 
Als kerkenraad willen wĳ  u 
vragen als er ziekte is of behoef-
te aan een gesprek contact op 
te nemen met de scriba of de 
ouderling. Wĳ  zĳ n graag op de 
hoogte.  
Met een vriendelĳ ke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.
GZ-POST: speciaal voor u
De makers van het Gezamen-
lĳ k Zondagsblad presenteren: 
GZ-POST. Een soort ansicht-
kaart in uw digitale brievenbus! 
Op deze ansichtkaart staat iets 
bemoedigends, inspirerends en 
informerends. Bent u al nieuws-
gierig? Meld u zich dan snel aan! 
Als u uw mailadres achterlaat op 
https://gezamenlĳ kzondagsblad.
nl/gz-post/ ontvangt u GZ-POST 
gratis. U kunt ten allen tĳ den 
weer opzeggen.

Zondag 7 juni
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Exodus 34:4-9 en Mat-
teüs 28:16-20
Vandaag is het de zondag van de 
drie-eenheid.In die drie-eenheid 
zitten verschillende facetten: 
Vader-Zoon-Geest en ‘genadig-
barmhartig-lankmoedig’. Al die 
verschillende kanten laten zien 
wie God is.
Zondag 14 juni
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Jesaja 12:1-6 en Mat-
teüs 9:35-10:15
De lezing uit Matteus is wat 
vreemd als je er wat langer over 
nadenkt. Eerst is het allemaal 
nog vredelievend dat zĳ  klaar 
moeten staan voor iedereen en 
dan slaat de tekst om, bĳ  men-
sen, bĳ  wie zĳ  niet welkom zĳ n, 
moeten zĳ  maar weggaan.
Als de crisis alles verduisterd heeft 
zullen de kinderen van het licht de 
sterren aansteken
Phil Bosmans
Kerkdiensten
Omdat er bĳ  de kerkdiensten 
momenteel i.v.m. de corona-
maatregelen vanaf juni beperkte 
toegang is, zullen we de komen-
de periode de diensten via inter-
net blĳ ven uitzenden. De live-
uitzendingen zĳ n te volgen via: 

www.kerkdienstgemist.nl 
I.p.v. een gift in de collectezak 
kunt u een bĳ drage overmaken 
per bank.
Diaconie: NL 29 RABO 0149 
0943 53 t.n.v. Diaconie Protes-
tantse Gem. Steenwĳ kerwold
Kerkrentmeesters: NL 17 
RABO 0149 0057 17 t.n.v. 
Kerkrentmeesters Protestantse 
Gem. Steenwĳ kerwold
Op de website van de Protes-
tantse Kerk in Nederland is 
veel informatie te vinden over 
concrete maatregelen, en ook 
materiaal voor bemoediging en 
ondersteuning. Zie: www.pro-
testantsekerk.nl. 
Richtlĳ nen voor het houden 
van kerkdiensten
Als kerkenraad willen we ook 
wel weer graag een kerkdienst 
houden in aanwezigheid van 
gemeenteleden. Hieronder 
geven wĳ  aan wat binnen onze 
kerk mogelĳ k is en wat eventu-
eel onze ideeën zĳ n.
1.Als kerkenraad zĳ n we ver-
plicht om een gebruiksplan op 
te stellen, hoe we allerlei zaken 
gaan regelen. 
2.Tĳ dens een kerkdienst mogen 
tot 30 juni maximaal 30 per-
sonen (vanaf 1 juli 100) in het 
kerkgebouw aanwezig zĳ n. In 
onze kerk is het mogelĳ k om 
maximaal 24 mensen aanwezig 
te hebben die allemaal 1,5 meter 
van elkaar zitten. 

Met echtparen kan het iets 
meer, maar inclusief predikant, 
ambtsdragers en koster niet 
meer dan het aangegeven maxi-
mum aantal van 30 personen.
3.Omdat het voor ons ook 
aftasten is, hoe één en ander 
gaat lopen, en wĳ  juni ook als 
proefmaand zien, kan het zĳ n 
dat we voor onze kerk nog niet 
tot het maximale van 30 gaan. 
4.a. Je bent verplicht om te 
werken met een reserverings-
systeem. Dit betekent dat je 
van tevoren moet opgeven dat 
je een kerkdienst wilt bĳ wonen. 
Als je denkt dat het maximum 
wordt overschreden dan zul je 
afspraken moeten vastleggen 
hoe je daarmee omgaat. In de 
kerkenraad is nu bĳ voorbeeld 
geopperd om eerst degenen in 
aanmerking te laten komen die 
de kerkdiensten niet online kun-
nen “bĳ wonen”. 
b. De ophaaldienst kunnen we 
niet uitvoeren zoals we dat altĳ d 
deden, maar wellicht weet u 
daarvoor een creatieve oplos-
sing te vinden.
c. Om goede plannen te maken, 
lĳ kt het ons wel goed om te 
inventariseren wie graag vanaf 
1 juni weer een kerkdienst zou 
willen bĳ wonen of dat je daar 
liever nog mee wacht totdat de 
maatregelen verder worden ver-
soepeld.
Neem hiervoor contact op met 
de scriba, Gerrit Dekker, tele-
foon 06-106 506 72 of scriba@
pk-steenwĳ kerwold.nl Meer 
hierover vindt u in Kontakt.

Bloemen
Met een hartelĳ ke groet en een 
bemoediging zĳ n de bloemen 
uit de diensten van de afgelopen 
weken gebracht bĳ  de fam. H. 
van Pĳ keren, Westenwold, mevr. 
M. Pie¬ ers-Prins, Hummelingen 
en mevr. W. Verbeek-Wagter, 
Oldemarktseweg.

Giften
Ouderling dhr. Klarenberg ont-
ving €10,- voor de kerk. ds. van 
Veen ontving €50,- 2 x €20,- en 
€10,- voor de kerk.
Wĳ  leven mee
Als u iets te melden heeft of 
door te geven betre¬ ende pas-
toraat, neem dan gerust contact 
op met één van de ouderlingen 
of met de predikant. Het leven 
van mensen is vaak een weg 
van op en neer. Zo ook in onze 
gemeente. Sommige mensen 
hebben veel zorg nodig. Er zĳ n 
ook mensen voor wie de toe-
komst onzeker is of die wachten 
op spannende behandelingen of 
nadere onderzoeken. En dan zĳ n 
er de mantelzorgers die soms 
zwaar belast worden, maar hun 
werk met veel liefde doen. Alle 
zieken en hun verzorgers sterk-
te toegewenst! 
Eenzaamheid
In nieuwsberichten in de media 
wordt ook duidelĳ k dat met 
name ouderen zich nu eenzaam 
voelen. Het bezoek blĳ ft weg. 
Dat betekent dat juist ook men-
sen uit onze eigen gemeenschap 
nu menselĳ k contact moeten 
missen. De maatregelen rondom 
het Coronavirus raken ons dus 
in de ziel en het wezen van wie 
we willen zĳ n als gemeenschap. 
U kunt altĳ d contact opnemen 
met mĳ  of één van de ouderlin-
gen of de andere kerkenraadsle-
den voor een gesprek.
Ook doen we de oproep aan 
elkaar om het initiatief te nemen 
om te bellen en te informeren 
hoe het gaat. Voor veel mensen 
is een dagelĳ ks praatje via de 
telefoon al � jn.

Tenslotte, 
Gedicht van André Troost
Op de melodie van het lied ‘Wie 
maar de goede God laat zorgen’ 
maakte hĳ  de volgende tekst. 
Het lied heet: ‘God zal zorgen’, 
speciaal ‘als het coronavirus 
dreigt…’:
Je jubelt: God zal voor mĳ  zorgen
wanneer ik hulp van Hem ver-
wacht!
Toch kun je bang zĳ n, bang voor 
morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis!
Je dacht dat God zĳ n 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 zĳ n,
soms ga je door een diep ravĳ n.
Je meende: Christus is zo machtig,
één woord – het onweer zwĳ gt al 
stil.
Je dacht: mĳ n Vader is almachtig,
de wind gaat liggen als Hĳ  wil.
Maar dan opnieuw: een donder-
slag,
chaos die niemand eerder zag.
Je ± uistert toch dat God zal zor-
gen
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 zĳ n,
dan zal het eeuwig Pasen zĳ n!

met vriendelĳ ke groeten, ds. 
Eric van Veen

Vervolg van pagina 12
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Steenwijkerwold

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

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

berichten Het Zondagsblad
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Russisch-orthodoxe 
kerk getro� en door 
corona

Nadat meerdere Russisch-
orthodoxe geestelijken aan 
het coronavirus zijn overle-
den, scherpt het patriarchaat 
van Moskou anti-corona-
maatregelen aan.

Patriarch - de benaming voor 
een geestelĳ k leider - Kiril I liet 
weten dat priesters die de richt-
lĳ nen niet volgen, zullen worden 
gestraft, met het verwĳ deren 
uit het priesterambt als uiterste 
maatregel. De bekende priester 
Vladimir Chuvikin is op non-actief 
gesteld. De maatregelen volgen 
op grootschalige besmettingen in 
de Russische kerk. In twee dagen 
overleden drie geestelĳ ken van de 
Russich-orthodoxe kerk aan het 
coronavirus, onder wie metropo-
liet (kerkvader die aan het hoofd 
staat van een kerkprovincie of 
metropool) Iona (78) van Altu-
fyeo. Ook andere bekende gelo-
vigen overleden of kwamen in het 
ziekenhuis terecht. Zo meldde 
bisschop Pitirim van Zvenigorod, 
tevens rector van de theologische 
academie van Moskou, dat hĳ  
besmet is geraakt tĳ dens de litur-
gie, ondanks de voorzorgsmaat-
regelen. “Het is een atnwoord 
aan allen die geloven dat ze in een 
kerk niet besmet kunnen raken,” 
schreef Pitirim, zich richtend tot 
gelovigen die vertrouwen op god-
delĳ ke bescherming. De theolo-
gische academie is gehuisvest in 
een beroemd klooster. Daar zĳ n 
37 monniken besmet, evenals 52 
medewerkers van de academie. 
Veel priesters bevinden zich in 
een � nancieel moeilĳ ke situatie. 
Zĳ  hebben een gezin te onder-
houden. Patriarch Kiril riep ‘rĳ ke 
parochianen’ op priesters te 
ondersteunen.

Advertenties

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve teksten
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve o�  ine media
Topic Creatieve Communicatie

Bron: Nederlands Dagblad

7 juni om 10:00 uur vanaf de 
website of via de Kerkomroep, 
in deze gezamenlĳ ke dienst 
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te 
gaan.
Collectes: Flora’s gave werk, 
instandhouding van de ere-
dienst, orgelfonds.
De autodienst wordt verzorgd 
door fam B. Westhuis, telefoon 
245367.
We vieren het Heilig Avond-
maal.
14 juni om 10.00 uur vanaf de 
website of via de Kerkomroep, 
in deze gezamenlĳ ke dienst 
hoopt ds Sent uit Emmeloord 
voor te gaan. Collectes: Jonge-
renproject Roemenië, instand-
houding van de eredienst, 
onderhoudsfonds.
Agenda
8 juni: Verkoop collectebonnen 
van 19-20 uur in Tilvoorde.
11 juni: thema-avond ‘De kracht 
van Jezus’. Livestream.
14 juni: Gast aan tafel om 17 uur 
in de Voorhof.

Er is geen extra kopĳ  aangeleverd.

Er is geen extra kopĳ  aangeleverd.

God zal zorgen
Als het coronavirus dreigt...
Je jubelt: God zal voor mĳ  zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zĳ n, bang voor mor-
gen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis!

Je dacht dat God zĳ n 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 zĳ n,
soms ga je door een diep ravĳ n.

Je meende: Christus is zo machtig,
één woord - het onweer zwĳ gt al stil.
Je dacht: mĳ n Vader is almachtig,
de wind gaat liggen als Hĳ  wil.
Maar dan opnieuw: een donderslag,
chaos die niemand eerder zag.

Je ± uistert toch dat God zal zorgen
ook als geen zon je tegenlacht?
Houd dat dan vast, want Hĳ  zal mor-
gen
doen wat geen mens meer had ver-
wacht:
dan zal de aarde hemel zĳ n,
dan zal het eeuwig Pasen zĳ n!
André F. Troost

Kerkdiensten
De voorlopig geplande TV diensten 
i.v.m. corona:
 7-6 09.30 uur – voorganger: ds. 
W.J. Menkveld
14-6 09.30 uur – voorganger: ds. 
W.J. Menkveld
http://www.pknwanneperveenbelt-
schutsloot.nl/kerk-tv/ 
De dienst kan ook beluisterd wor-
den via de website op de “oude” 
manier: online kerkdienstluisteren 
(Wanneperveen).
Aan u als gemeente wordt 
gevraagd om onderwerpen of per-
sonen aan te dragen voor voorbe-
de. Dit kunt u rechtstreeks mailen 
naar ds. Menkveld (jmenkveld@
solcon.nl) of doorgeven aan uw 
wĳ kouderling. Contactgegevens 
vindt u op de website van de kerk. 
Laten we blĳ ven omzien naar 
elkaar en de helpende hand toe-
steken waar nodig. Vergeet u ook 
de collectes niet? De bankreke-
ningnummers van kerk en diaconie 
vindt u op de website of op de 
Leef Mee en Nieuwsbrief.
De kerkenraad.
Verantwoording
Ds. Menkveld ontving de onder-
staande giften:
€25 verjaardagsfonds
€30 diaconie
€50 kerkvoogdĳ 
€10 Vakantie Bĳ bel Club
Een kaartje
De volgende personen hebben een 
kaartje ontvangen de afgelopen 
tĳ d:
Dhr. J. Stam, Noorderweg 
Fam. Van Dĳ k-van Dalfsen, Belter-
weg 
Fam. H.J. Stam, Noorderweg, i.v.m. 
geboorte zoon
Dhr. en mw. Pluim, Veneweg
Mw. van Holten-Mĳ nheer, in het 
ziekenhuis
Dhr. L. Kleine, Bovenboerseweg
Mw. Jansma, Veneweg

Mw. Mourik-Hulshof, Boven-
boerseweg
Mw. Huisman-Bĳ l, Veneweg, i.v.m. 
haar verjaardag
Dhr. Meĳ er, Weth.Visserstraat, ter 
verwelkoming
Dhr. J. Zomer, Weth.Vosstraat
Henk en Aukje de Grooth, Vene-
weg
Ds. Menkveld. Veneweg
Mevr. Y. Nolet, Belterweg   
Mevr. G.Stam-Groen, Noorder-
weg 
Fam. R. de Vries, Belterweg 
Dhr. G. Lok in Reggersoord.
Mw. T. Lok, Lozedĳ k.
Mw. Klomp-Snĳ der, Oldehof, voor 
haar verjaardag.
Vanuit de gemeente
Jannes Wink mocht vrĳ dag 15 
mei na een lange periode weer 
thuis komen. Grote opluchting en 
dankbaarheid na deze spannende 
tĳ d. We wensen hem samen met 
Grietje en hun familie zegen bĳ  het 
verdere herstel. Alie van Holten 
is geopereerd en dat is zo goed 
verlopen als onder de omstandig-
heden verwacht mocht worden. 
Ook hier overheerst de dankbaar-
heid en wensen we zegen voor het 
verdere herstel. Hendrik Jan kreeg 
een slecht bericht. Na de aanvan-
kelĳ ke boodschap dat hĳ  via een 
kĳ koperatie geholpen zou kunnen 
worden werd nu duidelĳ k dat het 
toch een zware operatie aan zĳ n 
maag zou worden. Inmiddels zal hĳ  
geopereerd zĳ n. We dragen Hen-
drik Jan en Alie op in uw voorbede 
en meeleven. Intussen denken we 
ook aan anderen. Grietje Stam 
heeft verschillende tegenslagen te 
verwerken gekregen en zo zĳ n er 
ook anderen die zelf of in familie of 
kennissenkring tegenslag hebben 
ervaren. Dat we allen onze toe-
vlucht mogen vinden en troost bĳ  
onze hemelse Vader.
Verhuizing
Op DV. 23 mei jl. zĳ n wĳ  Adriaan & 
Ali Huisman-Bĳ l na heel veel � jne 
jaren, aan Veneweg 194, verhuisd 
naar Nĳ eveen. Vanaf deze plek een 
hartelĳ ke groet aan iedereen in 
Wanneperveen, maar ook in Belt-
Schutsloot waar we ons altĳ d mee 
verbonden hebben gevoeld. Het ga 
U allen goed en we hopen dat we 
elkaar nog eens ontmoeten; allen 
Gods Zegen toegebeden, A&A.    

Vanuit de Pastorie:
Hartelĳ ke groeten,
Ds. Menkveld.

Vervolg van pagina 13

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

Vollenhove  STAD

 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

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

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot

Predikant: ds. Gerrit van den Dool 
Pastorie: Steenwĳ kerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwĳ kerweg 
194 8338 LD Willemsoord, 0521-
514587 
kerk.willemsoord@hetnet.nl 
Koster: mevr.T.Winters-de Boer, 
0521-588515, Rentmeesters Prot. 
Gem Willemsoord Peperga Blesdĳ -
ke IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke

Lees verder op pagina 15

‘De afgelopen weken en dagen 
zien we op de televisie allerlei 
creatieve oplossingen van onder-
nemers. Ik droom van creatieve 
oplossingen voor de kerk. 

Niet rĳ  aan rĳ 
Vlakbĳ  ons is een mooie water-
plas. Als het mooi weer is dan 
zitten een heleboel mensen en 
gezinnen in groepjes aan het 
water. Waarom kan en mag dat 
ook niet als kerk? We kunnen 
ook alle stoelen (banken zal moei-
lĳ ker zĳ n) uit de kerk halen en 
staande de vieringen meemaken. 
Of we kunnen méér vieringen 
organiseren. En andere soorten 
vieringen. Bĳ voor-
beeld net als in de 
tempel vroeger. 
Daar gingen de 
mensen toch ook 
niet rĳ  aan rĳ  samen in een lange 
bank zitten? En waarom alleen op 
zondag naar de kerk? Een week 
heeft zeven dagen.

Luisteren
Hoeveel kerken zĳ n inmiddels 
actief op internet? Wat verandert 
er in korte tĳ d veel! En wat heeft 
God ons, om door deze moeilĳ ke 

Ook al mist hij het samen zingen, ds. Arie van der Veer vindt de 
online kerkdiensten best fijn. Hij schreef er een zinnig blog over, 
met een paar punten om eens goed over na te denken!

Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-stad: ds. 
D. Wolters, Steiger 27, 8325 
HB Vollenhove tel. 0527-239291 
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-Ambt: 
ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
8326 AD Sint Jansklooster tel. 
0527-239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl

Scriba: Dhr. H. Wĳ ermars, Postbus 
82, 8325 ZH Vollenhove. tel. 0527-
243860 scriba@hervormdvollenhove.
nl

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

Koster Kapel: mw. G. van 
Dalen, tel. 0527-246767 kapel@
hervormdvollenhove.nl
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Op basis van de aangepaste richt-
lĳ nen mogen er vanaf 1 juli weer 
samenkomsten worden gehouden 
waarbĳ  een onderlinge afstand van 
1,5 meter moet worden gehou-
den. Als kerkenraad denken we 
nu na hoe we dit gaan vormgeven. 
We willen proberen om zoveel 
mogelĳ k bĳ  onze huidige vorm van 
kerkzĳ n aan te sluiten, maar een 
aantal dingen zullen we voorlopig 
anders moeten doen. Zingen in de 
kerk mag nog niet en de 1,5 meter 
afstand tussen mensen die niet 
onder één dak wonen zal concreet 
moeten worden ingevuld. In de 
komende Regenboog zullen we u 
hier nader over berichten. We zĳ n 
vooral dankbaar dat we weer bĳ -
een mogen komen.

De familie K. Logchies is vanuit 
Meppel verhuisd naar een ander 
verzorgingshuis. U kunt een 
bemoedigend kaartje sturen naar: 
Fam K. Logchies, Verzorgingshuis 
Dunninghe, Kamer 12, Prins Clau-

slaan 6, 7957 EA De Wĳ k. We 
hopen dat zĳ  spoedig zullen her-
stellen.

Giften. Voor de kerk zĳ n twee 
giften van € 10,- en één van € 25 
binnengekomen. Voor de diaconie 
is een gift van € 25,- binnengeko-
men. Hartelĳ k dank voor uw gaven. 
De diaconie en de kerk missen 
deze maanden de inkomsten van de 
collecten. U kunt uw collecte ook 
overmaken voor de kerk op num-
mer NL34INGB0000935070 ten 
name van rentmeesters prot. gem. 
Willemsoord, Peperga, Blesdĳ ke 
of voor de diaconie op nummer 
NL89Rabo0361299397 ten name 
van diaconie protestantse gemeen-
te Willemsoord-PepergaBlesdĳ ke.
Solidariteitskas. In deze peri-
ode komt altĳ d iemand bĳ  u aan de 
deur voor de solidariteitskas, het 
fonds dat kerkelĳ ke gemeenten in 
nood steunt. Van uw bĳ drage van 
€ 10,- is de helft voor onze kerk 
en moeten wĳ  verplicht € 5,- per 
ingeschreven lid afdragen aan het 
fonds. In deze periode van regels 
omtrent Corona, en het mĳ den van 
risico’s hebben we besloten dat we 
dit jaar de informatie en acceptgiro-
kaart bĳ  u in de bus doen, in plaats 
van het af te geven en het geld 
te ontvangen. Hopelĳ k begrĳ pt u 
onze afweging en wilt u uw bĳ drage 
overmaken. 
Waar geloof het meest kost.
“Bid voor ons.” Dat is vaak het 
eerste dat vervolgde christenen 
vragen. Zĳ  kennen het belang van 
gebed uit eigen ervaring. Iedere 
week geef ik u een gebedspunt 
door: De oorlog in Syrië duurt al 
negen jaar, maar zelfs nu nog sturen 
landen hun legers. Ook terroris-
ten blĳ ven de geplaagde bevolking 
belagen. Bid voor een fundamentele 

verandering in de internationale 
politiek en bid dat de oorlog snel 
tot een eind komt.
Kopĳ  Regenboog. De kopĳ  voor 
de Regenboog moet voor 8 juni 
binnen zĳ n bĳ  de redactie.
Kopĳ  GZ. De kopĳ  voor het vol-
gende zondagsblad kunt u inleveren 
tot uiterlĳ k zondag 14 juni 12.00 
uur bĳ  de scriba of via kerk.willems-
oord@hetnet.nl. 
In het boekje Opengaan van de 
PKN las ik onderstaand gebed van 
de hand van Sytze de Vries:
Wĳ  bevelen elkaar aan in uw hoede,
en niet minder in elkaars aandacht 
en liefde:
een open oor voor wat elk van ons te 
zeggen heeft,
meelevend met wie rouwen om hun 
verlies,
zorgzaam voor wie het alleen gaan te 
zwaar is,
het naderend einde te beangstigend,
luisterend naar wie leven met vele 
vragen,
behoedzaam om de wonden die wĳ  
elkaar gemakkelĳ k toebrengen.
Namens de kerkenraad een harte-
lĳ ke groet, Henry Bos ouderling-
scriba
Van de predikant 
Over een maand zullen we als 
gemeente weer samen kunnen 
komen. Daar zien we naar uit, al 
is het jammer dat de liturgische 
mogelĳ kheden nog beperkt zullen 
zĳ n, zeker als het gaat om zingen. 
Hoe dan ook, het is van grote 
waarde dat we weer diensten kun-
nen houden, want daarin klopt 
toch het hart van ons gemeente-
zĳ n. Inmiddels ben ik zelf een beet-
je ingesteld geraakt op het houden 
en opnemen van internet-medita-
ties. Blĳ kens het aantal weergaven 
daarvan, meestal een veelvoud van 
het reguliere aantal bezoekers in 

onze diensten, vervult dit een func-
tie. Van een aantal hoorde ik dat 
zĳ  zo toch iets van de band met de 
gemeente ervaren. 
Met Pinksteren ontvingen velen in 
onze dorpen een uitgestelde Paas-
groet. Fĳ n dat de diakenen samen 
met anderen zich hiervoor hebben 
ingezet. 
Tot slot wil ik iets zeggen naar 
aanleiding van de Apostolische 
Geloofsbelĳ denis. Het Credo 
bestaat eigenlĳ k uit drie artike-
len: God de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. Wĳ  geloven IN die 
drie. Wat het derde artikel betreft: 
omdat we IN de Heilige Geest 
geloven, geloven we ook dat er hoe 
dan ook een kerk is als gemeen-
schap der heiligen (of van de heilige 
dingen zoals de sacramenten en 
de gebeden), vergeving van zonden 
(de Geest creëert nieuwe openin-
gen), de opstanding en het eeu-
wige leven (dankzĳ  de herschep-
pende Geest). Zoals we belĳ den 
dat Christus’ komst in de wereld 
een nieuwe scheppende daad van 
God is (ontvangen door de Hei-
lige Geest, geboren uit de maagd 
Maria) zo geloven we dat ook van 
de kerk. Zoals we in Lucas 2 horen 
over de wonderlĳ ke geboorte van 
Jezus, zo in Handelingen 2 over de 
maagdelĳ ke geboorte van de kerk, 
zĳ n lichaam op aarde. Daarom is 
de kerk meer dan een (vaak al te) 
menselĳ ke onderneming, zĳ  is een 
schepping van de Heilige Geest. 
Pinksteren is de vĳ ftigste dag van 
Pasen: Christus staat op in door 

zĳ n Geest bevlogen mensen. In de 
gemeenschappen die ze vormen 
laten ze al iets zien van de wereld 
die komt. Zo gezien is de kerk niet 
een ouderwets verschĳ nsel, maar 
een creatieve voorhoede van Gods 
toekomst. 
Ook al waren in de afgelopen 
maanden de kerkdeuren gesloten, 
op veel plaatsen ontwikkelde zich 
een ongekende creativiteit in litur-
gie en betoon van onderling mee-
leven.
Ik besluit met een gedicht van 
Remco Campert dat ik vond. Hĳ  
schreef het in 1951, hĳ  was toen 
22. Het heet ‘Credo’. 

ik geloof in een rivier
die stroomt van zee naar de bergen
ik vraag van poëzie niet meer
dan die rivier in kaart te brengen

ik wil geen water uit de rotsen slaan
maar ik wil water naar de rotsen dra-
gen
droge zwarte rots
wordt blauwe waterrots

maar de kranten willen het anders
willen droog en zwart van koppen 
staan
werpen dammen op en dwingen
rechtsomkeert

De Geest legt telkens weer 
geloof in ons hart in die rivier die 
stroomt van zee naar de bergen!
Een hartelĳ ke groet aan u, aan 
jou, ds. Gerrit van den Dool

Predikant: ds. Gerrit van den Dool 
Pastorie: Steenwĳ kerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwĳ kerweg 
194 8338 LD Willemsoord, 0521-
514587 
kerk.willemsoord@hetnet.nl 
Koster: mevr.T.Winters-de Boer, 
0521-588515, Rentmeesters Prot. 
Gem Willemsoord Peperga Blesdĳ -
ke IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke

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

Lees verder op pagina 15

Vervolg van pagina 14

berichten Het Zondagsblad

‘Online kerkdiensten bevallen mij wel’

‘De afgelopen weken en dagen 
zien we op de televisie allerlei 
creatieve oplossingen van onder-
nemers. Ik droom van creatieve 
oplossingen voor de kerk. 

Niet rĳ  aan rĳ 
Vlakbĳ  ons is een mooie water-
plas. Als het mooi weer is dan 
zitten een heleboel mensen en 
gezinnen in groepjes aan het 
water. Waarom kan en mag dat 
ook niet als kerk? We kunnen 
ook alle stoelen (banken zal moei-
lĳ ker zĳ n) uit de kerk halen en 
staande de vieringen meemaken. 
Of we kunnen méér vieringen 
organiseren. En andere soorten 
vieringen. Bĳ voor-
beeld net als in de 
tempel vroeger. 
Daar gingen de 
mensen toch ook 
niet rĳ  aan rĳ  samen in een lange 
bank zitten? En waarom alleen op 
zondag naar de kerk? Een week 
heeft zeven dagen.

Luisteren
Hoeveel kerken zĳ n inmiddels 
actief op internet? Wat verandert 
er in korte tĳ d veel! En wat heeft 
God ons, om door deze moeilĳ ke 

tĳ d heen te komen, veel gegeven. 
Wĳ  hebben laptops, tablets, com-
puters. En niet te vergeten radio 
en televisie.
Als ik dan nu even niet mag zin-
gen, dan wil ik graag luisteren. 
Naar goede muziek. Organis-
ten zitten vaak alleen achter het 
orgel, dat kan prima. Of we gaan 
luisteren naar een ‘coronavrĳ e’ 
band. Jullie hebben er vast er ook 
al over nagedacht.

Kleiner
Ik ben met mĳ n Bĳ belstudies 
bezig in het boek Daniël. De 
Joden in de ballingschap waren de 
tempel kwĳ t. In de ballingschap 

is men op het 
idee gekomen om 
synagoges te bou-
wen. Ik ben dol 
op grote bĳ een-

komsten, maar misschien moe-
ten we ook nadenken over meer 
kleinschalige bĳ eenkomsten. De 
trend van de laatste jaren was dat 
de grote gemeenten steeds gro-
ter werden en kleine gemeenten 
alsmaar kleiner.

Bid en help
Moeten we in de kerk ook op de 

oude voet verder? We hebben 
nog een aantal weken om samen 
naar oplossingen te zoeken.
Niet om met een vroom slot 
per se te eindigen. Ik meen het: 
we hebben veel wĳ sheid van 
Boven nodig. Niet alleen voor 
de kerk ook voor de gezinnen. 

De grote economische 
klap moet nog komen. 
Mensen raken hun baan 
kwĳ t. Bedrĳ ven vallen om. 
Ook de kerk zal met min-
der inkomsten te maken 
krĳ gen. Bid, denk en help 
elkaar!’

Ook al mist hij het samen zingen, ds. Arie van der Veer vindt de 
online kerkdiensten best fijn. Hij schreef er een zinnig blog over, 
met een paar punten om eens goed over na te denken!

WE KUNNEN OOK ALLE STOELEN 
UIT DE KERK HALEN EN STAANDE DE 

VIERINGEN MEEMAKEN
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Bank:

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

N     L

Advertenties

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

Bij overlijden:      0800 - 024 25 26                                              (dag en nacht bereikbaar)

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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www.brouwertuk.nl

Al ruim 100 jaar advies  en 
woningstoffering op maat

De Weyert 10, Vollenhove   |   0527-24 13 55    |   decorette-drok.nl

- Gordijnen 
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

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

        

nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw

Gedenkstenen Aanrechtbladen Dorpels Schouwen Vensterbanken Vloeren Wastafelbladen

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

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

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

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

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




