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Nadat de maatregelen om Covid-19 te beteugelen werden verruimd, hadden we
gehoopt dat de trend zich door zou
zetten. Velen namen de gewone
maatregelen al vast minder serieus.
Gevaarlĳk, want meteen dook het
virus op meerdere plekken weer
op. Premier Rutte en minister De
Jonge kwamen terug van vakantie
om een krachtige waarschuwing af
te geven, samen met enkele nieuwe
maatregelen. Hopelĳk houdt iedereen zich daaraan om zodoende een
tweede golf in het najaar te voorkomen.
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DOOR DS. ARJEN VAN

BAKKER,

Meer crises
Ja, de wereld draait gewoon weer

75 jaar
Indonesië

Dat maak ik
zelf wel uit!

DOOR DS.WOUTER

We zagen opeens glashelder in wat
belangrĳk is in het leven. We gingen op berenjacht in de buurt met
kinderen, en hamsterden - voor
een oude buurvrouw natuurlĳk.
En we applaudisseerden voor de
‘helden van de zorg’. We wilden
onze samenleving anders inrichten, mensen in zorg en onderwĳs
meer betalen, meer thuiswerken,
de drukte ontvluchten en vaker bĳ
onze dierbaren langs. Het moet
anders, trager, bewuster.
Groot was echter de schok toen
we zagen dat de vliegtuigen naar
zonvakanties volstroomden, nog
voor de kerken hun deuren weer
openden - voorzichtig als ze zĳn
met hun protocol.
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Commentaar

De Wereld Draait Door.
Jaren was het programma
op de buis, met een vliegensvlug pratende presentator en
zijn doorrr-rollende r. Alles
wat hij prachtig en gewichtig vond, werd even haastig
en vluchtig aan zijn tafel
besproken.

Iets gemist?
Ik heb het programma niet gemist
- maar ja, ik was ook geen trouwe
kĳker. Er is ook meer, veel meer
dat is gestopt en afgelast sinds
maart. Alsof de hele doorgedraaide
wereld tot stilstand kwam. En
terwĳl we thuis opgesloten zaten,
werden we gedwongen na te denken. Wat missen we nu? En wat
totaal niet? We zagen beelden van
helderblauw water in de Venetiaanse grachten en helderschone lucht
boven Parĳs.

F L E VO L A N D

Groot was de schok toen we zagen dat de vliegtuigen naar zonvakanties volstroomden, nog voor de kerken
hun deuren weer openden - voorzichtig als ze zijn met hun protocol.

Maar je ziet al berichten verschĳnen in de trant van: ‘Dat maak
ik zelf wel uit’. Met daarachter
vaak meningen die te zot zĳn voor
woorden. Zoals mensen die van
de daken schreeuwen dat het hele
virus complete waanzin is. Ze noemen zichzelf Viruswaarheid: ”Het
is maar een eenvoudig griepje en
als de overheid mĳ gaat belemmeren in mĳn vrĳheid om binnen de
anderhalve meter van een ander
te komen dan worden mĳn burgerrechten aangetast”. Nog gekker
wordt het als Baas B het heeft over
‘het omleggen van bestuurders’.
Weer anderen beweren dat het een
complot is: volgens de één van de
medicĳnfabrikanten, weer anderen
zien Bill Gates als de kwade genius
die snel de wereldbevolking wil halveren.
Op die manier wordt het vertrouwen in het openbaar bestuur
ondermĳnd en nemen mensen de
vrĳheid de maatregelen aan hun
laars te lappen. Het is verstandiger
de waarschuwing serieus te nemen,
want we weten ook in Overĳssel
hoe heftig het virus kan toeslaan.

Nieuwe start
door. Business as usual - hoewel
In New Haven (VS) verschenen in
honderden miljarden aan leningen
en subsidies onze krakende econo- 2009 alternatieve teksten op voetgangerslichtpalen (zie foto). Een
mieën aan de praat moeten hounieuwe start voor de wereld - met
den.
een druk op de knop. Wishful thinVolgens de Franse schrĳver Michel
king? Dat zou je kunnen denken. In
Houellebecq wordt het niet beter,
de Nieuwe Koers van deze zomer maar gaat het een beetje erger
met het thema ‘tĳd voor een reset’
worden. Want de afstand tussen
- wordt de voormensen zal groaanstaande Franse
ter worden nu
DE WERELD DRAAIT GEWOON
socioloog Olivier
we elkaar gaan
WEER DOOR. BUSINESS AS USUAL Roy geïnterviewd.
beschouwen als
HOEWEL HONDERDEN MILJARDEN
Hĳ schreef het
potentiële virusAAN LENINGEN EN SUBSIDIES ONZE
boek Is Europa nog
dragers. Terwĳl
KRAKENDE ECONOMIEËN AAN DE
christelĳk? Een jaar
nabĳheid en verPRAAT MOETEN HOUDEN.
geleden dacht hĳ
binding tussen
nog dat de rol van het christendom
mensen zo belangrĳk is. Wás er
in Europa uitgespeeld was. Maar nu
alleen maar een coronapandemie.
Nee, er is ook een ecologische cri- niet meer. ‘De toekomst van het
christendom ligt in de wereld, in de
sis, en crises in onderlinge verhoualledaagse wereld van het individu.
dingen, in huwelĳk, gezin en maatMensen proberen daar een paar
schappĳ. We zien ontluisterende
waarden met elkaar te combineren:
vormen van leiderschap. Instituties
solidariteit met anderen, maatworden voor onze ogen uitgehold.
schappelĳke actie en spiritualiteit.’
Meerdere crises - en tegelĳk lĳken
Het is de kerk die het momentum
we maar één crisis tegelĳk te kunom te veranderen in de samenlenen waarnemen.

ving bĳ uitstek kan vasthouden. De
kerk is immers van een nieuw seizoen. De lange adem van de Geest
heeft al zo veel en zo velen ten
goede gereset de laatste millennia.
De kerk kent dan ook de knop van
het gebed ‘Uw Koninkrĳk kome’.
Wat een duizelingwekkende genade
in een doorgedraaide wereld.

Aquarelleren in de
Reestkerk

Bidden op idyllische
plek in Hellendoorn

Classis praat over
toekomst

In actie voor vluchtelingenkinderen

Joke Plomp verzorgt een workshop
aquarel schilderen in een pittoreske
omgeving op de grens van Drenthe
en Overĳssel. Neem zelf je aquarellespullen mee, want er is niet veel
materiaal aanwezig. De kunstenares
(1952) woont in Hasselt. Ze schildert groepsportretten maar beeldt
ook graag het boerenleven uit.
Opgave via: expositiecommissie@
vriendenvandereestkerk.nl

Een middaggebed dat valt onder
de vaste getĳden, zoals die in
kloosters dagelĳks gehouden
werden en worden. Ook in onze
regio is er een toenemende
behoefte verstilling en bezinning.
In alle rust, op vaste tĳden. De
bĳeenkomsten in de fraaie oude
Dorpskerk te Hellendoorn worden tevens uitgezonden via www.
kerkomroep.nl.

De Classis Groningen-Drenthe
bespreekt de nieuwe visienota
‘Van U is de toekomst’. Dat
gebeurt tĳdens de classicale vergadering met PKN scriba ds. René
de Reuver. De nota is onlangs
door de landelĳke synode vastgesteld. Ondertitel is: Ontvankelĳk
en waakzaam leven van genade.
Ook mensen thuis kunnen de
bĳeenkomst meemaken.

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen
in Griekse vluchtelingenkampen
op de komende winter. Ze zĳn
aangekomen vanuit het MiddenOosten en Afrika, op zoek naar
warmte en veiligheid. Vaak alleen.
De landelĳke huis-aan-huiscollecte zamelt geld in om hulp te bieden. Doet u mee?

Zaterdag 29 augustus. 13.30 – 16.00 uur. Reestkerk,
Oud Avereest, €25,-

‘n Oalen Griezen, 19 en 26 augustus 12.00 uur.
Informatie: Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl.

Ryan Laughlin, Reboot Universe, 2009.
Geïnspireerd door de ‘Total Crisis Panic Button’ van kunstenaar Jason Eppink

17 september, Pauluskerk Beilen. Vanaf 19.30 uur live
te volgen via www.kerkomroep.nl.

Collecte 29 november t/m 5 december 2020.
Informatie:www.kerkinactie.nl
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Steeds meer Groene
Kerken
De beweging van groene kerken heeft haar driehonderdste
lid verwelkomd: de Hervormde
Gemeente Hierden. “Milieu en
klimaat zĳn voor steeds meer
kerken een belangrĳk onderwerp”, zegt Matty van Leĳenhorst, coördinator van GroeneKerken. De beweging wil kerken
stimuleren om hun verantwoordelĳkheid te nemen in de zorg
voor de schepping. In onze regio
is Jan Vroonland (Protestantse
Gemeente Colmschate Schalkhaar) landelĳk ambassadeur.
Voor meer informatie: kĳk op www.groenekerken.nl

Omzien naar elkaar
Met blogs, producten, tegeltjes
en verhalen willen het Nederlands en het Vlaams Bĳbelgenootschap (NBG en VBG)
mensen inspireren tot barmhartigheid. De campagne ‘Wat deel
jĳ?’ speelt in op de behoefte aan
zorgzaamheid, saamhorigheid
en aandacht voor elkaar. Zaken
die zeker tĳdens de coronacrisis
onmisbaar bleken. De tweewekelĳkse campagnenieuwsbrief
bevat onder andere een Bĳbelse
blog, een podcast of een persoonlĳk verhaal.

Wijsheid is…
De vreze des Heren is het
beginsel der wijsheid en het
kennen van de Hoogheilige
is verstand.
Spreuken 9 vers 10 (NBG 51)

DOOR DS. TAMMO
OLDENHUIS,
COEVORDEN

Je staat altĳd weer
versteld van de wĳze woorden in
het bĳbelboek Spreuken. Woorden die er werkelĳk toe doen.
Woorden die getuigen van een
rĳke levenservaring. Van koning
Salomo wordt in de bĳbel gezegd
dat hĳ vele spreuken op zĳn
naam had staan en wellicht zĳn
ook vele van deze woorden in dit
bĳbelboek terecht gekomen.
Naar zĳn Woord leven
Hier in bovenvermelde spreuk
gaat het om wĳsheid. Ja, wat is
wĳsheid, zeggen we als we voor
moeilĳke beslissingen staan, zal

uw kracht.” Direct daaraan verbonden is de liefde tot de naaste,
die je lief zult hebben als je zelf.

u maar eens aan Daniël in de
moderne wereld van Babel waar
hĳ door Gods wĳsheid voet bĳ
stuk kon houden. Hĳ kon de rust
bewaren in alle stormen die over
hem heen woedden, omdat hĳ
samen met zĳn vrienden wist van
zĳn God, die zĳn werk niet los
zou laten. Hetzelfde geldt voor
ons in een zeer verwarrende
tĳd, waarin we als gemeente van
Christus steeds meer naar de
rand van de samenleving lĳken op
te schuiven.

Leven en laten leven
ik het doen of zal ik het niet
God heeft ons zĳn gebod gegedoen. Wĳsheid is meer dan
ven om te leven en te laten
wetenschap, de wetenschap gaat
leven, nooit om ons te knechuit van de naakte feiten en zet
ten of ons te kĳk
deze op een rĳ
en komt dan tot
GOD HEEFT ONS ZIJN GEBOD GEGEVEN te zetten. Het
gebod bevrĳdt
bepaalde concluOM TE LEVEN EN TE LATEN LEVEN,
ons van kramp en
sies. De wĳsheid
NOOIT OM ONS TE KNECHTEN OF ONS
richt ons op God,
is echter veel
TE KIJK TE ZETTEN.
die onze Schepdieper en breper is. Dat geeft het leven een
der, ze houdt rekening met alle
geweldige rust. Ik mag weten dat Hem kennen
omstandigheden en komt eerst
ik bĳ God in vertrouwde handen Het kennen van de Hoogheilige
dan tot conclusies. Hier in de
ben, wat er ook gebeurt in deze
tekst uit Spreuken wordt aangeis verstand. Ook hier het zelfde
wereld met alle huidige crises
geven waar de grondslag van de
principe. We mogen de Hoogwĳsheid ligt. De vreze des Heren en ook als ik zelf in nood kom.
heilige kennen, ons verbonden
is het uitgangspunt voor alle wĳs- Die wĳsheid wil
weten met Hem,
God ons schenheid. De vreze des Heren is de
WIJSHEID IS MEER DAN WETENSCHAP.
die zĳn Heiligheid
ken daar waar wĳ
eerbied voor de Here God en
DE WIJSHEID IS VEEL DIEPER EN
eraan gaf om in
op zĳn woorden
die eerbied uit zich door naar
Christus naast
BREDER, ZE HOUDT REKENING MET
hopen. In alle
zĳn Woord te leven. In feite is
ons te komen
ALLE OMSTANDIGHEDEN EN KOMT
onrust geeft dat
het een eenvoudige regel zoals
staan. Dat is het
DAN EERST TOT CONCLUSIES.
de broodnodige
de Bĳbel het ons geeft in Deuhelderste verrust die we nodig hebben.
teronomium 6: “Hoor Israël, de
stand dat ons elke dag vertelt
Here is onze God, de Here is
dat God er is en uit zĳn Handen
Rust
één. Gĳ zult de Here uw God
laat Hĳ ons niet vallen. Dat is je
Van die rust hebben we vele
liefhebben met geheel uw hart,
reinste wĳsheid. Zo simpel is het
met geheel uw ziel en met geheel getuigenissen in de Bĳbel, denkt
gelukkig.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via bĳbelgenootschap.nl/watdeeljĳ.

Op de pedalen voor
de jeugd
Youth for Christ (YFC) roept
fietsliefhebbers op, tienduizend
gesponsorde kilometers te rĳ den. Eén van de fietsers is YFC
directeur Bram Rebergen. De
opbrengst is bestemd voor het
werk van YFC, dat jongeren
op het spoor van Jezus brengt.
Iedereen kan meedoen, zowel
met een ‘gewone’ fiets als met
een racemodel. Het start- en
finishpunt is Ede. Streefbedrag is
30.000 euro.
Tour d’ Orange, 12 september. Startbĳdrage €
30,-Aanmelden:www.yfc.nl/fietsevent-tour-dorange

Kennismaken in de
Classis
De Classis Groningen – Drenthe
van de PKN houdt een speciale
dag voor de classicale colleges in
haar werkgebied. Denk aan colleges voor het opzicht, bezwaren en geschillen, visitatie en
behandeling van beheerszaken.
Doel is om elkaar beter te leren
kennen en kennis te delen. “De
dag is bedoeld voor leden van
de colleges”, zegt Classispredikant Jan Hommes.
Zaterdag 31 oktober, ’t Loughoes Kosterĳweg 2 Eelde.
Aanmelden: j.hommes@protestantsekerk.nl

BESTEL SNEL
DE SPECIALE
INSPIRATIEKRANT!
zie pag. 4

In alle onrust geeft Gods gebod de broodnodige rust die we nodig hebben.

even bomen

Onbegrijpelijk en krom
DOOR DS. PIETER
BOOMSMA ,
AMSTERDAM

Er is veel in onze
wereld dat ik niet begrĳp.
Natuurlĳk wist ik dat wel, maar
de laatste tĳd wordt het besef
mĳ weer regelmatig opgedrongen. Neem bĳ voorbeeld de
tekst die een bezoeker van een
demonstratie tegen de coronamaatregelen achter op zĳn
jack had geschilderd: ‘Grondwet
R.I.P’: Grondwet, rust in vrede.
Kennelĳk wilde de man duidelĳk
maken, dat de aanwĳzingen die
zĳn gegeven om de verspreiding van corona tegen te gaan,
ongrondwettelĳk waren. Zelfs
als dat zo zou zĳn, denk ik: ‘Nou
en?’ ‘Heb je er moeite mee, blĳ f
dan van de straat.’ Het lĳkt alsof
wĳ overgevoelig zĳn geworden
voor maatregelen, die ons worden opgelegd en/of geadviseerd.

Alsof niemand ons mag aanspreken, want wĳ zĳn eigen baas en
weten zelf wel wat goed voor
ons is. De vraag of wat goed is
voor onszelf ook goed is voor
een ander doet er dan niet toe,
zo lĳkt het. Ieder voor zich…

quarantaine wordt geadviseerd?

Het is zo krom allemaal. Dat
medisch personeel zich over de
kop werkte en wellicht nu - nauwelĳks bĳ gekomen - staat voor
een tweede golf, doet dat er
niet toe? ‘Mĳn vrĳheid gaat toch
boven alles?’
Maar is die vraag nu juist niet
Maar vrĳheid is alleen vrĳheid
waar het allemaal om draait?
wanneer deze
Dat momenteel
de vrĳheid van
veel jongeren
HOE IS HET TOCH MOGELIJK DAT BIJ
een ander niet
elkaar besmetten
ZOVELEN NIET WIL DOORDRINGEN
beknot. En nu
is misschien nog
WAT ER ONDER ONS AAN DE HAND IS
word ik perniet zo’n grote
soonlĳk. Kort geleden pakte
ramp. Velen van hen komen
ik de metro. ‘s Middags eerst
niet in het ziekenhuis terecht
niets aan de hands. Veel ruimte
en ze gaan hopelĳk ook niet op
en op de perrons veel blauw:
bezoek bĳ hun grootouders.
‘handhavers’. Aan het eind van
Maar aan wie geven zĳ het virus
de middag, op de terugreis,
mogelĳk wel door? En wanneer
geen blauw meer te zien, wel
zĳ besmet zĳn, waarom willen
ze dan niet vertellen met wie ze veel jongeren (vooral) zonder het verplichte mondkapje.
in contact zĳn geweest? Zĳn ze
En afstand? Naast mĳ was een
bang dat die anderen kwaad op
stoeltje vrĳ en de jongedame
hen worden, omdat aan hen nu

die daardoor op enige afstand
zat nodigde haar vriend uit om
toch naast haar (en mĳ dus)
te komen zitten. Terwĳl hĳ op
het punt stond neer te zakken,
zette ik een hand in zĳn rug.
Hĳ keek en begreep, maar gaf
wel aan mĳn houding belachelĳk
te vinden. Daarvan zal ik dan
weer niet wakker liggen, maar
wat mĳ bezighoudt is de vraag
hoe het toch mogelĳk is dat bĳ
zovelen niet wil doordringen
wat er onder ons aan de hand is.
Hoe het kan dat er nog steeds
mensen zĳn die verbaasd kĳken
wanneer zĳ worden gewezen op
de anderhalve meter. Ik voelde
mĳ die namiddag lichtelĳk onvrĳ ,
bedreigd.
Het zou een stuk eenvoudiger
zĳn wanneer iedereen nog wist
wat de betekenis was van ‘Gun
een ander wat je zou willen dat
die ander jou gunt’. Dat zou
het einde kunnen betekenen
van corona-egoïsme en meer
vrĳheid en veiligheid brengen.
Lastig!

D

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

Drenthe
AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 16 aug.: GK Aalden 10.00 ds H. Bouwman,
Borculo. Organist: Erik Nĳzink.
Collecte: kerk.
Kerkdienst 23 aug.: GK Aalden 10.00 ds. J. Bolhuis, Oosterhesselen. Organist: Hans de
Graaf. Collecte: kerk.
BOVENSMILDE
Onderstaande diensten zĳn ook
te volgen op:
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/1394-PGBovensmilde
Aanmelden kerkdienst: Voor vrĳdagavond 20.00 uur via e-mail:
kerkbovensmilde@gmail.com
of tel. 06-30125900, whatsapp
06-30125900
Kerkdienst 16 aug.: 9.30 ds.
A. Riepma. Organist: Berdi Bos.
Collecten: 1. Kerk in ActieZomerzending. 2. Pastoraat.
Bĳ de uitgang: eredienst. Knd.:
Rosalie Smit. Oppas: indien
nodig aanwezig.
Kerkdienst 23 aug.: 9.30 ds.
S. Kits. Organist: Johanna Vos.
Paaskaars aansteken: Mathĳs
Maat. Collecten: 1. Diaconie.
2. Pastoraat. Bĳ de uitgang: eredienst. Knd.: Marjan Kappen.
Oppas: indien nodig aanwezig.
Zingen in de kerk. Oh…wat
wordt dat gemist. En dan is het
mooi dat het weer een beetje
mag. In de kerkdienst is medegedeeld dat de werkgroep erediensten een voorstel bĳ de kerkenraad heeft ingediend om gebruik
te maken van de mogelĳkheden
om in de dienst te gaan zingen.
Volgens de richtlĳnen van de PKN
is het in ons kerkgebouw veilig
genoeg om maximaal 10 minuten
per dienst te zingen, incl. eventuele voorzangers. Uiteraard onder
de voorwaarden van goede ventilatie (dat doen we vooraf door
alle deuren minstens een half
uur tegen elkaar open te zetten),
schoonmaken van gebouw en
de dingen die we gebruiken (o.a.
stoelen). En we houden afstand
van elkaar. Hoe is de beslissing
tot stand gekomen? We hebben
de kerkenraad gevraagd naar de
mening over zingen. De kerkenraad heeft overwegend positief
gereageerd op ons voorstel, een
aantal kerkenraadsleden zouden liever nog enige tĳd wachten. Daarnaast hebben enkele
gemeenteleden ook hun mening
gegeven over zingen. We weten
dat gemeenteleden het heel jammer vonden en vinden dat er
niet gezongen mocht worden
en sommigen daarom niet de
dienst bezoeken. Maar we weten
ook dat niet iedereen daar mee
eens is. Helaas is het onmogelĳk
om iedereen het naar de zin te
maken. A.s. zondag beginnen we
met het zingen van een aantal liederen door de gemeente, waarbĳ
we de 10 minuten-regel zeker
niet willen overschrĳden. Wĳ willen daarbĳ u verzoeken om ingetogen te zingen! De overige liederen horen we van alleen het orgel

of van het internet. We hopen
dat we hiermee het gemeente zĳn
kunnen intensiveren.
Maak plaats vrĳ in uw agenda
voor… Beste mensen, wat is het
lang geleden dat wĳ elkaar ECHT
gesproken hebben. Sommigen van
u komen in de kerkdienst en die
spreken wĳ dan ook eventjes bĳ
de deur of in de kerk. Maar dat
wĳ elkaar echt gesproken hebben
in een ontspannen sfeer? Dat is
al even geleden. De laatste keren
was de feestelĳke start van actie
kerkbalans in de kerk en het koffiedrinken na de dienst. Het plan
was ook om in maart afscheid te
nemen van ds. Gert Wybe van
der Werff en zĳn partner Aart
de Gooĳer. Daarom, maak plaats
vrĳ in uw agenda. Wat zĳn we
van plan? 1. Elkaar ontmoeten
met koffie/thee, een drankje en
wat lekkers. 2. We gaan aan de
slag met enkele onderwerpen
(visie en de opvolging van ds.
van der Werff ). We hebben uw
mening namelĳk nodig. Bv. Wat
voor type persoon zou u graag
in de gemeente willen hebben?
Uw mening gebruiken we voor
de profielschets. 3. Om ongeveer
17.45 uur komen Gert Wybe en
Aart en gaan we samen eten en
dan is er gelegenheid om afscheid
te nemen. Ook zullen we dan een
cadeau van ons allen als gemeente
aanbieden. Hierover later meer.
We weten nog niet precies welke
datum, want dat is afhankelĳk van
het weer. We vieren het namelĳk
buiten.
Even concreet. Datum: 29 aug. of
5 sept. Aanvang: 14.30 uur Eindtĳd: 20.00 uur Locatie: Kerk aan
de Hoofdweg (buiten) En natuurlĳk is alles corona-veilig.
Het cadeau. Wĳ willen een
verzameling herinneringen aan
Gert-Wybe geven. Daarom vragen we u een (het liefst handgeschreven) persoonlĳke herinnering of boodschap te maken.
Het liefst met een foto van u zelf
erbĳ en graag zonder vouw in het
papier. Dit kunt u inleveren bĳ
Hieke Herben, Wilma Noorda
of Gerda Breukelaar. Als u een
cadeau wilt geven, dan kunt u
een bedrag overmaken naar:
NL48RABO037371705, t.n.v. CvK
Bovensmilde. Graag o.v.v. ‘cadeau
G.W. van der Werff ’. Wĳ overleggen met Gert Wybe wat hĳ graag
zou willen en zo kunnen we met
z’n allen een groter cadeau geven.
U kunt zich aanmelden voor deze
dag bĳ Wilma Noorda en Gerda
Breukelaar. U komt toch ook?
Graag opgeven voor 25 aug.
Van de diaconie. Actie ‘Vakantieuitstapje’ in Bovensmilde. We
zĳn er af en toe stil van... want
wát een gigantische bĳdrage
aan Poiesz-zegelkaarten kregen
we in onze brievenbussen voor
‘Actie Vakantieuitstapje’! Heel
véél kaarten van leden van de
kerk en van dorpsgenoten: echt
bĳzonder, hart-ver-war-mend!
Op moment van schrĳven van dit
stukje (28/7), zĳn er maar liefst
227 zegelkaarten bĳ ons gebracht.
We hebben daarmee al 54 (mensen)kinderen blĳ kunnen maken
(door ‘verzilveren’ zegelkaarten

voor een uitje) met een entreekaart Duinenzathe, Drouwenerzand of Wildlands. Met jullie hulp,
hebben we hopelĳk een dag met
gouden randje kunnen verzorgen
voor hen die dat nodig hebben
óf ‘gewoon verdienen’! Van Joop
Kant, ons directe contact met
Voedselbank ‘de Smildes’, kregen
we het volgende bericht: ‘Op 27
juli ben ik naar de Voedselbank
geweest en heb daar de ouders
met kinderen kunnen verblĳden
met o.a. de 33 (+3x bĳdrage voor
de allerkleinsten) entreebewĳzen voor Attractieparken Duinen
Zathe, Drouwenerzand of Wildlands. De mensen waren er erg
blĳ mee en bedankten de kerk,
diaconie voor dit gulle gebaar.
Tevens kreeg ik een aanvraag
voor een damesfiets, heeft u er
nog een staan die u kwĳt wilt
neem dan even contact op met
0592-412943. We kunnen nog
even vooruit; er zĳn namelĳk nog
wat kaarten te besteden. Mocht
er een suggestie zĳn voor adres/
gezin voor deze actie neem dan
contact op met Hieke, Wilma of
Donna.
Wensboom. Zo nu en dan krĳgen we een verzoek om via de
wensboom een wens in vervulling
te laten gaan. Deze maand vroeg
een al iets ouder gemeentelid of
er hulp kon komen om de heg te
knippen. Aan dit verzoek is reeds
voldaan en mevrouw was weer
zeer tevreden met het resultaat.
De gevraagde hulp: weer erg
bedankt, nooit doen we tevergeefs een beroep op je. In deze
corona tĳd is dit extra fijn.
Jarig. 18-08 dhr. H. Janssen, J. de
Walstr. 6a, 9421 PP: 75 jaar.
20-08 dhr. J.F. Doek, Witterweg
21, 9421 PE: 82 jaar.
25-08 mw. G. Snippe-Frĳlink,
Stuurboord 217, 9422 HT Smilde:
76 jaar.
Jubileum. Dhr. J. Post en mw.
W. Post-Pinkster, Rozenstr. 45,
9421 RM, die op 20 aug. 40 jaar
zĳn getrouwd. Wĳ wensen u allen
een fijne dag en Gods zegen voor
de toekomst!
Better let as net. Nadat ik te
laat was voor het indienen van
een stukje in het vorige kerkblad
(18 juli jl.) nog een paar regeltjes
van mĳ. Ik wil een ieder hartelĳk
danken voor de kaartjes telefoontjes e.d. naar aanleiding van mĳn
plotselinge opname en operatie in
het UMCG te Groningen (5 en 6
juni) en vervolgens n.a.v. mĳn verjaardag nu 76 jaar op 6 juli en mĳn
4e operatie in 2 jaar tĳd in het
WZA te Assen (op 27 juli jl.). Het
genezingsproces gaat goed. Met
vriendelĳke groet, S.J. Witvoet,
Ribesstr. 10, Bovensmilde.
Bedankt voor de vele kaarten,
telefoontjes en bloemen die ik
mocht ontvangen op mĳn verjaardag 25 juli jl. Vriendelĳke groeten
van mw. T. Smit-van der Scheer.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
I.v.m. de maatregelen betreffende het coronavirus worden
onderstaande diensten uitgezonden via internet. Op de website:
http://pkncoevorden.nl vindt u
meer informatie en een directe
link naar deze uitzendingen. Ook
kunnen deze diensten door 80
gemeenteleden bezocht worden.
Voor het bezoeken van de diensten moet u zich van tevoren
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aanmelden via het e-mailadres:
stadskerk@pkncoevorden.nl . of
reserveringsingelkerk@pkncoevorden.nl
Kerkdienst 16 aug.: Stadskerk 10.00 ds. E. de Vries-Baarlink. Organist: Ronald Ĳmker.
Kerkdienst 23 aug.: Singelkerk 10.00 ds. L. v/d Veer,
Oosterhesselen. Organist: Jan
Kamphuis.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 16 aug.: 10.00 ds.
H. Nobel, emeritus.
Kerkdienst 23 aug.: 10.00 ds.
W. de Groot, ziekenhuispredikant
Scheperziekenhuis.
Beide kerkdiensten worden
buiten gehouden om 10.00 uur op
het kerkplein aan de Vaart.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 16 aug.: gaat ds. H.
Nobel voor in de online dienst
vanuit de kerk (of kerkplein) in
Erica en op Kerkdienst 23
aug.: ds. W. de Groot, ziekenhuispredikant van het Scheperziekenhuis Emmen.
De diensten beginnen om 10.00
uur en zĳn te beluisteren via Kerkomroep Erica.
Op zondag 16 aug. om 19.00
uur zal Gea Fictorie weer verzoekliederen spelen op het orgel
in de Eben-Haezerkerk.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Kerkdienst 16 aug.: ds. H. de
Haan, Den Ham.
Kerkdienst 23 aug.: ds. B.
Heusinkveld.
Vanaf 2 aug. zĳn de ochtenddiensten in de kerk weer hervat.
Het blĳft tevens mogelĳk om de
diensten online mee te kĳken.
Voor de mensen die naar de kerk
gaan is het van belang dat u zich
vooraf online opgeeft. Dit kunt
u doen via https://reserveren.
gerefdaarle.nl. Hier is ook meteen
zichtbaar hoeveel plaatsen nog
beschikbaar zĳn. Opgeven kan
op donderdag en vrĳdag. Indien
u niet over de mogelĳkheid van
online reserveren beschikt kunt
u gebruik maken van de mogelĳkheid om u telefonisch aan te melden (0546-697101).
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdienst 16 aug. De
Antenne: 9.30 ds. J. Zondag.
O.v.d.: Wim Vrieling. Organist:
Nico Aalberts. Lector: Beatrĳs
Everts.
Kerkdienst 23 aug.: VDK 9.30
ds. K. van Staveren. O.v.d.: Leny
Nĳboer. Organist: Nico Aalberts. Lector: Judith van Kesteren. In deze dienst neemt ds. Karsten van Staveren met zĳn gezin
afscheid van onze gemeente. I.v.m.
de maatregelen rondom het corona-virus zĳn er helaas maar een
beperkt aantal gemeenteleden
(100-150) welkom bĳ elke binnen-
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activiteit. Elke keuze drukt ons
helaas op de pĳnlĳke realiteit dat
het corona-virus nog steeds een
risico is voor ons allemaal. Om
toch zoveel mogelĳk mensen de
mogelĳkheid te geven om hem en
zĳn gezin gedag te zeggen, is de
dag daarom in een aantal activiteiten opgesplitst. De ochtenddienst
is in de Van Dedemkerk, tevens
is de dienst mee te beleven via
kerkomroep.nl Na de kerkdienst
is er koffiedrinken voor iedereen
die afscheid wil nemen van hem
en zĳn gezin. Bĳ mooi weer is dit
in de tuin van de Van Dedemkerk
van ongeveer 10.45 tot 12.00
uur. Bĳ slecht weer wĳken we uit
naar De Antenne. Na het koffiedrinken is er in De Antenne
een moment van gezellige lichtvoetigheid, waarin Karsten en
Irene worden uitgezwaaid. Dit
zal zĳn van ongeveer 12.30 tot
14.00 uur zĳn, waarna er ruimte
is om met elkaar een kop soep en
een broodje te nuttigen. Dus het
afscheid bestaat uit drie momenten. Voor ieder moment waar u
heen zou willen gaan moet u zich
afzonderlĳk opgeven bĳ Gerda
Hofman, tel. 0523-616814 of via
email ggho@home.nl o.v.v. uw
naam, adres en tel.-nr.
Oppas. 16 aug.: Petra Warmeling, Hanja Bach en Wenny
Schuurman; 23 aug.: Judith Hoogeveen en Ivette Leemhuis
Voor nadere informatie blĳft u
aangewezen op de wekelĳkse
Nieuwsbrief en op De Samenspraak.
Kerkdienst bĳwonen? U bent
van harte welkom! Bĳ de kerkdiensten op de zondagochtend
zĳn weer 100 mensen welkom en
wĳ vinden het fijn te zien dat daar
steeds meer gebruik van wordt
gemaakt. Hoe kunt u zich aanmelden voor deze diensten: Via
de site: bit.ly/37IOsK7. Uiterlĳk
woensdagochtend wordt er een
uitnodiging verstuurd via de mail.
Het is belangrĳk om binnen 48
uur aan te geven of u wel of niet
komt. Reageert u niet dan gaat
het systeem er van uit dat u niet
aanwezig bent. Als u aangeeft te
willen komen dan krĳgt u daarvan
geen bevestiging meer; wĳ rekenen op uw aanwezigheid. Deze
werkwĳze heeft onze voorkeur!
Let op: de mail kan soms in de
map ‘spammail/ ongewenste mail’
terecht komen! Stuur een mail
naar aanmeldendiensten@pkndedemsvaart.nl. Doe dit uiterlĳk
voor zaterdagmiddag 17.00 uur: u
ontvangt uiterlĳk vrĳdag of zaterdag een mail of er nog plaats is.
Bel bĳ voorkeur op vrĳdagochtend met één van beide kosters:
Bert ten Brinke, tel. 612630 of
van Dedemkerk, tel. 616615. U
hoort meteen of er nog plaats is.
NB. De afgelopen weken werden
een beperkt aantal gemeenteleden, die geen mailadres hebben,
door de kosters op donderdag
of vrĳdag gebeld met de vraag of
ze op zondag aanwezig waren.
Omdat het vaak erg lastig is mensen te bereiken stoppen we hiermee. Je dient dus zelf contact op
te nemen met één van de kosters.
Deze mensen zĳn daarover deze
week persoonlĳk over geïnformeerd.
Openingstĳden kerkgebouwen. De kerken zĳn i.v.m. de
zomer(vakantie)periode door de
week slechts beperkt geopend.
Lees verder op pagina 4
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De Antenne: maandag, dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00
uur. Van Dedemkerk/ de Fontein:
woensdag en vrĳdag van 9.0012.00 uur, om bĳv. collectemunten te kopen of andere zaken te
regelen. Buiten genoemde tĳdstippen om bent u op afspraak
welkom! De aanwezige koster is
de gehele week en in het weekend bereikbaar op tel.nr. 612630
of 616615 voor al uw vragen of
opmerkingen.
Nieuwe wĳkindeling. Met de
komst van ds. Elly Wisselink gaat
de nieuwe wĳkindeling in. We
hebben vanaf nu nog maar 3 wĳken i.p.v. 4. Binnenkort ontvangt
iedereen een brief in welke wĳk u
woont. Globaal is de indeling als
volgt: De oude wĳk Noord-Oost
+ de componistenbuurt heeft
ds. Elly Wisselink als predikant
en heet voortaan wĳk Oost. De
oude wĳk Noord-west + alles ten
westen van de Sportlaan heeft
ds. Jonathan Zondag als predikant en heet voortaan wĳk West.
Wĳk Zuid bestaat uit de overige
wĳken, alles ten Oosten van de
Sportlaan aan de zuidzĳde van de
Dedemsvaart, behalve de componisten buurt, met ds. Gunther
Brandorff als tĳdelĳk predikant en
heet voortaan wĳk Zuid. De taakgroep pastoraat.
Zieken. UMCG, Postbus 30.001,
9700 RB Groningen (Hanzelaan
1, 9713 GZ Groningen): mw. C.
Kuiper, Wilhelminastr. 9, afd. C3
k. 49.
Clara Feyoena Heem, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg:
mw. Schuurman-Baars, Rozenheim 36, afd. 3 k. 28 Isala, Dokter
van Heesweg 2 8025 AB: dhr. de
Ronde, Vivaldi 41.
Verhuizing. Mw. G.H. Nieswaag-Muller (kamer 113V),
Lepelaarweg 33 en mw. G. Reurink-Meesters (kamer 135) zĳn
verhuisd naar de Van Dedem
Marke, De Tjalk 49, 7701 LR
Dedemsvaart. Een kaartje sturen
is altĳd leuk.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman,
Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Wĳk Centrum. Overleden.
Op 2 aug. is overleden Hermina Jantina Herbers- Meĳer, op
85-jarige leeftĳd. Mina woonde
met haar man Henk in de Bekke
(Burg. Bramerstraat 97). We

leven mee met haar man Henk,
de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden.
Op 6 aug is thuis overleden dhr.
Henderikus Olthof, Vechtvoorde
30. Hĳ was al geruime tĳd erg
ziek. We leven mee met zĳn
vrouw, kinderen en kleinkinderen,
familie en vrienden. Dhr. Olthof
was 84 jaar.
Op 30 juli is op 94-jarige leeftĳd
overleden Aaltje Jennigjen OtterWind, sinds 2 mei 2004 weduwe
van Hendrik Otter. Ze woonde
Salland 12. We leven mee met
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, die hun betrokken
moeder en oma zullen missen.
Zieken. Mw. Gees TimmermanHerbert, Bisschopshof 14, 7772
WG, heeft een vorm van lymfeklierkanker. Volgende week start
een milde behandeling, waarvan
ze hopelĳk nog opknapt. Een
kaartje is fijn, maar ze heeft nu
liever even geen bezoek of telefoontjes. We hopen met haar op
het gewenste resultaat!
In het CFH verblĳven mw. G.
Hamberg-Meĳerink, Havenweg
118 (U5 k4); mw. Annie Ningbers
Gedempte, Haven 47 (U4); mw.
G. Waterink, Jonkerlaan (Baander
K 3); mw. G. Hakkers-de Vries,
Burg. Schuitestr. 60 (U4 K10).
Mw. A. Hofsink-de Jong, Gramsbergerweg 11, ligt in het Hospice,
Bloemendalstr. 20, 7722 AM Dalfsen.
Mw. D. Snĳders-Lenters ,Jonkerenlaan 3, werd op 27 juli 92
jaar ze bedankt hartelĳk voor de
prachtige bloemen die ze mocht
ontvangen. Hartelĳk gefeliciteerd!
Bĳ mĳn thuiskomst uit Clara
Feyoena Heem wil ik graag iedereen hartelĳk bedanken voor alle
ontvangen kaarten, appjes en
telefoontjes. Groet Berend Bredewold.
Mw. S. Jonkeren-de Vries, Barbierstr. 21, is op 5 aug. 88 jaar
geworden. Van Harte!
Open kerk. Het initiatief van
het platform voor kerken, waarbĳ
de Höftekerk doordeweeks open
is voor bezoekers, verloopt erg
goed. We gaan er daarom mee
door tot september. Iedereen
is van harte welkom om even in
de kerk te komen kĳken, stil te
zĳn, iets in het boek te schrĳven
en een lichtje te ontsteken. Er
is geregeld een pastor aanwezig
voor een persoonlĳk gesprek.
Onze kerk is een plaats voor
onze stad en voor ieder die een
moment van bezinning zoekt. De

Höftekerk is maandag t.m. zaterdag open van 10.00 – 12.00 uur.
Op donderdagavond van 19.00
tot 20.30 uur. Op zaterdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur is
er meditatief orgelspel.
Zingen in de kerk. De laatste
tĳd krĳgt de ak/cvk regelmatig
de vraag of er niet al gezongen
mag worden. En deze vraagt geldt
voornamelĳk voor begrafenissen, omdat onze kerkdiensten in
Radewĳk nog maar zeer beperkt
mogen worden bezocht. Het
moderamen van de AK en het
CvK hebben samen besloten om
dit nog niet toe te laten. En dit
heeft zeker niets te maken met
overdreven angst of voorzichtigheid. Het heeft te maken met de
verantwoordelĳkheid die wĳ als
kerkbestuur hebben. Hieronder
een korte uitleg. De landelĳke
richtlĳnen van de PKN beginnen als volgt : Sinds 1 juli is zang
als onderdeel van godsdienst en
levensovertuiging weer toegestaan, mits de RIVM-richtlĳnen
worden opgevolgd. Als kerkenraad dient u af te wegen of zingen
in uw kerkgebouw verantwoord
is of niet. Dat hangt af van het
aantal bezoekers dat in een van
de risicogroepen, bĳvoorbeeld
‘kwetsbare ouderen’, valt. En van
de grootte van uw kerkgebouw
en de mogelĳkheden dit goed
te kunnen ventileren. In de verdere richtlĳnen wordt uitgelegd
waar je allemaal mee rekening
moet houden wil je het zingen
toelaten. Als wĳ bovenstaande 3
criteria afwegen dan kunnen wĳ
niet anders concluderen dat het
onverstandig is om zingen toe te
laten. Dat is uiteraard heel vervelend en in het geval van begrafenissen ook dubbel verdrietig.
De kerkenraad moet in dit geval
hierover een beslissing nemen
en niemand anders. Als u het
nieuws van de afgelopen weken
heeft gevolgd, dan ziet u ook dat
we nog steeds in een onzekere
tĳd leven. Het virus is er en het
besmet nog steeds veel mensen.
LUTTEN/SLAGHAREN
Contactpersoon: mw. G. van
Dĳk, Anerweg-Zuid 15a, 7775
AN Lutten
Zieken. Zr J. v/d Berg-Stoeten,
Haarweg 26, verblĳft in het Clara
Feyoena Heem, Rheezerweg 73,
7771 TC Hardenberg. afd. Revalidatie, k. 18. Wĳ wensen alle zieken en hun familie Gods kracht
en nabĳheid toe.

Jarig. Mw. J. van Wieringen-Los,
Edelinckstr. 24, 7773 CG Hardenberg, 08-08-1947.
Dhr. A. Mooi, Dedemsvaartseweg
Zuid 55, 7775 AC Lutten, 08-081932.
Mw. H. Mepschen-Pierik, Troostenweg 3, 7777 SN Schuinesloot,
10-08-1938.
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariënberg, tel. 0523-235724, e-mail
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 16 aug.: 9.30 ds.
G. de Goeĳen, Den Ham. 19.00
ds. B. v/d Weg, Nĳverdal. O.v.d.:
mw. B. Bouwhuis. Diaken: dhr.
W. Wittenberg. Collecten: zending, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 23 aug.: 9.30 ds.
A. de Vries, Nĳverdal. Beerzerveld 19.00 gez. dienst Beerzerveld. O.v.d.: mw. R. Menderink.
Diaken: dhr. A. Maat. Collecten:
diaconie, kerk en gebouwen.
Meeleven. We leven mee met
mw. R. Lennips. Veel vallen en
opstaan de laatste periode. We
wensen je een heel voorspoedig
herstel toe, doorzettingsvermogen en kracht.
Dhr. H. Middag merkt dat zĳn
energie minder wordt. We bidden
u van harte toe dat u Gods dragende handen mag ervaren.
Met de gezondheid van Tiemar
Olsman gaat het steeds beter,
wat fijn!
Voor u die hier niet genoemd
wordt maar die wel een hart
onder de riem kan gebruiken:
Lied 416 werd door ds. den Braber terecht in de kerkwĳzer
genoemd. ‘Ga met God en Hĳ zal
met je zĳn.’
Jarig. Op 20 aug. hoopt dhr. H.
v/d Veen, Schuurmanstr. 9, 7685
PD Beerzerveld, 77 jaar te worden.
Op 1 sept. hoopt dhr. H. Middag, Het Weerdje 29, 7783 CT
Gramsbergen, 81 jaar te worden.
Op 2 sept. hoopt dhr. J. de Jonge,
Hyacintenstr. 14, 7906 PP Hoogeveen, 84 jaar te worden.
Tekst. Een glimlach kost minder
dan elektriciteit en verlicht zoveel
meer. (Abbé Pierre)
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 052724142
Kerkdienst 16 aug.: 10.00 uur

uitzending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk met ds.
J. Dekker uit Lemele. Organist:
Hans Dunsbergen. Collecten: 1.
Zending. 2. Kerk.
Kerkdienst 23 aug.: 10.00 uur
uitzending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk met ds. P.
Vis uit Werkendam. Organist:
Corry van den Berg. 14.30 belĳdenisdienst in de openlucht met
ds. van der Spek uit Zwartsluis.
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Belĳdenisdienst in de openlucht. Op zondagmiddag 23
augustus mogen we getuige zĳn
van het jawoord van zeven jonge
mensen uit onze gemeente die
de keuze maken om onze Heer
en Heiland Jezus Christus aan te
nemen als hun Verlosser. Dankbaar en verheugd zĳn we als
gemeente dat deze zeven jongeren deze stap willen zetten
en hun leven in handen van de
levende Heer leggen. We feliciteren hen van harte met deze
weloverwogen keuze en wensen
hen Gods rĳke liefde en genade
toe en bovenal zĳn zegen voor de
toekomst.
Meeleven. We leven mee met
allen die om wat voor reden dan
ook te maken hebben met moeiten rondom ziekte, verdriet en
gemis. Daarbĳ gaan onze gedachten uit naar hen die in de afgelopen tĳd afscheid moesten nemen
van een familielid. We wensen
hen veel sterkte omdat er een
lege plek is ontstaan in de kring
van geliefden. Hoe Gods liefde
en zĳn bemoedigende nabĳheid
ervaren mag worden in tĳden van
moeiten ziekte en zorgen is persoonlĳk maar we mogen elkaar de
trouwe en ontfermende liefde van
onze hemels Vader toewensen
voor het leven van elke dag.
Voor de dankbare gebeurtenissen
die we uit Gods hand mogen ontvangen willen we Hem de dank
toebrengen. Hĳ is er bĳ in voor
en tegenspoed en reikt ons zĳn
trouwe Vaderhand om de weg
van het leven te kunnen gaan.
Hartelĳke groeten en goede en
gezegende weken toegewenst.
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Vakantie…

Henk Binnendijk over persoonlijk Bijbellezen

“Dít is
mijn Boek”

DOOR DS. JACOLINE
BATENBURG,
HOOGEVEEN

‘Vakantie’ is afgeleid van het Latĳnse ‘vacatio’
dat ‘vrĳ zĳn van verplichtingen’
betekent. Ik hecht eraan. Vooral
vanwege het doel, de vorm blĳ ft
elk jaar een zoektocht. Ik houd
van kamperen, het liefst zo primitief mogelĳk. Backpack op de
rug, reizen per trein of bus en
’s ochtends bedenken waar je
’s avonds zult slapen. Een klein
potje koken op een enkel pitje.
En de volgende dag op wandelschoenen de natuur, stad of wat
de omgeving ook maar te bieden
heeft verkennen. Leven van de
wind, rusten voor de tent als
Abraham in Genesis en daarbĳ
een beetje afzien.
God heeft één Boek geschreven. In dat Boek kun je God en Zijn plan leren
kennen en zien hoe Hij met mensen omgaat.

Henk Binnendijk
(foto: KokBoekencentrum)

Persoonlijk de Bijbel lezen
staat ver af van de grootste
groep christenen. Maar juist
in deze coronatijden moet je
het hebben van je persoonlijke omgang met God. Bijbellezen is daarbij onmisbaar.
Dat zei Henk Binnendijk
onlangs tijdens een kerkdienst die werd uitgezonden
door Groot Nieuws Radio.
Thema van de preek: ‘De
coronaproef.’

DOOR LEO POLHUYS,
DEVENTER

De bekende evangelist en voormalig
EO-medewerker vergelĳkt de huidige tĳd van corona-beproeving
met Exodus 16, waar God de IsraNEL
elieten beproeft. Het volk mort
ALE
RANT! tegen Mozes en Aäron en verlangt
terug naar de vleespotten van
hieronder Egypte. God echter zorgt ’s avonds
voor kwakkels zodat het volk dan
vlees kan eten. ’s Morgens, als de
ochtenddauw is opgetrokken, ziet
het volk manna liggen, brood uit de
hemel.
Kwakkels en manna
Binnendĳk: “’s Avonds komen de
kwakkels opzetten en overdekken de legerplaats. De Israëlieten
komen bĳ elkaar om zich te voeden
met de kwakkels. Ik vind dat een
prachtig beeld van een kerkdienst,
waarin we bĳ elkaar komen om
ons te voeden met het Woord
van God. Alleen: wĳ leven in de
coronacrisis en er gelden allerlei
beperkingen voor kerkdiensten.
Kwakkels verzamelen is momenteel
dus lastig. Dan blĳft er maar één
soort voedsel over: het manna in
de morgen. Oftewel: de persoonlĳke omgang met God; het lezen
van de Bĳbel is hier onlosmakelĳk
mee verbonden. De Israëlieten
verzamelden het manna buiten het
kampement ieder voor zich met de
gomer, een inhoudsmaat. Het komt

misschien een beetje hard over,
maar wie zelf geen manna verzamelt en het niet kent, gaat geestelĳk dood.”
Proef op de som
Binnendĳk weet dat veel mensen
zĳn opvattingen overdreven vinden.
“Ik sprak onlangs in een gereformeerde Bondsgemeente en benadrukte het belang van persoonlĳk
bĳbellezen. In de pauze zei een
man: ‘Ik begrĳp niet waarom daar
nu zoveel nadruk op gelegd wordt.
Ik ga elke zondagmorgen naar de
kerk, waar de dominee de Bĳbel
opent en uitlegt. Dat is toch prima?
Deze vraag bracht een ongelooflĳk
groot probleem aan het licht. Ik
neem al jarenlang de proef op de
som en vraag tĳdens spreekbeurten wie van de aanwezigen elke
dag minimaal een kwartier in de
bĳbel leest. Ik bedoel niet een bĳbels dagboek, een bĳbelstudieboek
of teksten op internet. Allemaal
prima, maar het gaat mĳ om dat
kwartier per dag. Als er dan vĳfhonderd mensen zitten, worden
er tien vingers opgestoken. Niet
alleen in traditionele kerken, ook
in evangelische gemeenten, pinkster- en baptistengemeenten, of
op bĳbelscholen neemt het bĳbellezen af. Natuurlĳk leest iedereen
wel eens in de Bĳbel, maar elke dag
een kwartier…? Iemand zei tegen
mĳ: ‘Ik vind dat je overdrĳft.’ Een
ander zei ‘Je moet niet zo wettisch
zĳn.’ Ik vermoed dat deze coronatĳd nogal wat geestelĳke slachtoffers zal opleveren, omdat velen
zich niet laten voeden. Bĳbellezen
is heerlĳk! Ik heb een leven lang
niet anders gedaan. Ik lees verder
niet zo verschrikkelĳk veel boeken,
maar dít is mĳn Boek! Ik heb heel
weinig begrip voor christenen die
de Bĳbel wel in huis hebben maar
er niets mee doen. Ik moet me een
beetje mild opstellen, maar begrĳp
het niet. God heeft één Boek
geschreven. Daar heeft hĳ uiteraard
mensen voor gebruikt. In dat Boek
kun je God en Zĳn plan leren ken-

nen en zien hoe Hĳ met mensen
omgaat.”
Dauwlaag
Volgens Binnendĳk vraagt God
niets, maar biedt Hĳ iets aan, dagelĳks. Verwĳzend naar Exodus 16:
“Als de dauwlaag opgetrokken was,
zagen ze manna. Ken je dat? Je gaat
naar buiten om je te voeden met
manna en alles is mistig. Wat is
het jammer dat wĳ de Bĳbel maar
dichtslaan als we een dauwlaag zien.
Ik zit vaak in mĳn tuinhuis. Het
gebeurt weleens dat ik drie uur
achter elkaar de Bĳbel lees en mĳn
vrouw Marian mĳ vraagt: ‘En, hoe
was het?’, dat ik dan zeg: dauwlaag,
het was niks.’ Vroeger ontmoedigde mĳ dat, maar nu weet ik dat
God zĳn werk doet in ons hart,
ook al is dat niet zichtbaar.”

gelĳk. Toen heb ik besloten elke
morgen mĳn wekker een uur vroeger te zetten. Ik ben zeer gezegend
door het besluit om ’s morgens te
wachten tot de dauwlaag opgetrokken is en ik mĳn Bĳbel kan lezen.’
Als je hier eenmaal aan gewend
bent, wordt het een vast onderdeel
van je leven. Je hoeft jezelf toch
ook niet elke dag op te roepen
om te eten? Het bĳbellezen ligt in
dezelfde sfeer... Je krĳgt er verlangen naar en God gaat je voeden.”

Huisgenoten
Binnendĳk verwĳst nogmaals naar
Exodus 16, waar staat dat iedereen manna kon verzamelen naar
zĳn behoefte, ook voor anderen
in de tent. “Ik sprak op een vrouwendag en in de pauze zei een
jonge vrouw tegen mĳ: ‘Henk, ik
ben getrouwd, heb drie kinderen
en had een baan buitenshuis. Maar
“In vers 21 staat: ‘Zĳ nu verzameldie heb ik opgezegd, want ik kom
den het elke morgen, ieder naar
niet toe aan mĳn stille
zĳn behoefte maar
tĳd. En hoewel ik geen
als de zon heet
IK HEB VAAK HEEL WEINIG
baan meer heb, kom
werd, smolt het.’
BEGRIP VOOR CHRISTENEN DIE
ik daar nóg niet aan
Dus als je op je
DE BIJBEL WEL IN HUIS HEBBEN,
toe. Mĳn kinderen zĳn
bed bleef liggen,
MAAR ER NIETS MEE DOEN.
toch mĳn prioriteit?
was je te laat. Dat
Toen zei ik: ‘Daar zit
zegt ook iets over
je fout, want Jezus moet op de
de ochtend, je bent dan nog niet
eerste plaats komen, boven je kinzo druk met alle dingen van de
deren. Ik garandeer je dat als de
dag. Ik moest eens in België tĳdens
prioriteit in jouw leven bĳ Jezus
een jeugdweekend voor een paar
honderd jongeren spreken. Zĳ had- ligt, dat jouw kinderen daar alleen
maar beter van worden. Want ze
den waarschĳnlĳk hele geestelĳke
gesprekken gevoerd en waren zeer krĳgen een betere moeder die
niet zo kortaf is, niet zo snauwt
laat naar bed gegaan. En ze záten
en veel liefde en tĳd voor ze heeft.
niet voor me, ze híngen. Ik heb
Jezus Zelf zegt het ook: wie zĳn
ze onder uit de zak gegeven. “Als
zoon of dochter lief heeft boven
dit je leven is, komt er van jullie
Mĳ, is Mĳ niet waard. Je huisgewaarschĳnlĳk nooit iemand op het
noten worden gezegend omdat
zendingsveld. Als je het tĳdens een
jĳ leert 's morgens eerst het aanweekend zo aanpakt, wil ik je nog
zicht van de Here Jezus te zoeken.
vergeven. Maar als dit jouw levensJe hebt mensen die om vier uur
stĳl is, kan God jou nooit tot een
volwassen christen maken. Nou, ze ’s morgens bĳ de baas moeten
hebben me nooit meer gevraagd… zĳn. Dan wordt het anders, dat
geef ik toe. Maar door ’s morgens
Maar een week of drie vier daarna
kreeg ik een brief van een studente vroeg eerst het aangezicht van de
Here Jezus te zoeken, word je een
die schreef: ‘Ik was op die samenkomst en was woedend op u. Maar betere collega, een beter gemeenlater dacht ik: Eigenlĳk heeft hĳ wel telid en een beter christen.”

Mĳn man is anders. Hĳ houdt
van avontuur zolang hĳ maar per
auto kan reizen, werkend internet heeft, weet waar hĳ slaapt,
mag koken op een gasfornuis en
warm water heeft.
Deze zomer vieren wĳ bĳ wĳze
van compromis vakantie in een
LEVEN VAN DE WIND, RUSTEN VOOR
ABRAHAM IN GENESIS EN

DE TENT ALS

DAARBIJ EEN BEETJE AFZIEN

gehuurde bungalowtent. Een
onderkomen op een keurige
gezinscamping met warme douches, wc-rollen in de toilethokjes, zwembad en animatieteam
voor de kinderen. De andere
kant van het compromis was
dat de bungalowtent stamde uit
de vorige eeuw. Rare maten en
verouderde inboedel. Hĳ was
opgezet op een modderpoel
waardoor lopen door de voortent zelfs na extreme droogte
voelde als wandelen over een
waterbed. De nachten waren
koud, we hadden een dreumes
met weinig animo tot slapen, en
er was meer.
Eerste avond, 22.00 uur spitsten wĳ onze oren. Wat hoorden
we? Geritsel… zonder woorden
wisselden we een blik van genegenheid. Onze doerak was nog
steeds klaar wakker, dachten
we. Niets was minder waar. Een
veldmuisje inspecteerde onze
tent.
De eerste nachten luisterden
we naar het getrippel van zĳn
pootjes, denkend aan al onze
etenswaren. We rilden van de
kou en luisterden naar het zachte snikken van een gefrustreerd
kind. De volgende morgen bleken ook onze lucifers nog eens
nat van de dauw. Geen thee of
koffie. Het beetje luxe dat we
hadden, begon mĳ zeer primitief voor te komen. Ik wilde niet
klagen, maar deed het toch.
Waarom zou je met je volle verstand in een tent gaan zitten?
Mĳn man lachte me liefdevol uit.
Hĳ wist eerder dan ik dat onze
vakantieweek zonder verplichtingen ook een beetje afzien
was. Nu nog de rust en gastvrĳ heid uit Genesis 18 vinden.

gezi(e)n
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RTV-tips
Zaterdag 15 augustus
EO | NPO2 | 18.15
Nederland Zingt
In 2019 was het feest in Amersfoort voor onze aardse koning en
in deze uitzending is het feest in
Amersfoort voor onze Hemelse
Koning. Vanuit de schitterende
St.Joriskerk klinken prachtige lofliederen voor onze Koning.
Zondag 16 augustus
EO | NPO2 | 09.20
Zie je Zondag
Een thuis voor iedereen. De
Regenboogkerk in Epe, een protestantse gemeente op de Veluwe
waar veel georganiseerd wordt.
Zo kun je elke maand een viergangenmenu eten bĳ de ‘Heerlĳckheid’ dat gekookt wordt door
een enthousiast team van gepensioneerde dames.
Maandag 17 augustus
MAX | NPO1 | 21.30
Denkend aan Holland
Voor deze tocht reizen Janny en
André naar het bourgondische
zuiden. Ze beginnen in de Limburgse stad Roermond, waar het
voelt of zĳ in Frankrĳk zĳn. Het
wordt een enerverend avontuur.
Dinsdag 18 augustus
KRO-NCRV | NPO1 | 20.35
Hello Goodbye
In deze aflevering vertelt een
jonge vrouw hoe zĳ tĳdens de
eerste maanden van haar huwelĳk verliefd werd op een vrouw.
En een pasgetrouwd stel neemt
emotioneel afscheid, omdat zĳ
niet weten wanner zĳ elkaar
weer zullen zien.
Woensdag 19 augustus
AVROTROS | NPO1 | 20.35
André staat op
André van Duin presenteert het
voorprogramma van Nederland
staat op tegen kanker. Hĳ laat de
mooiste momenten uit 10 jaar
Nederland staat op tegen kanker zien en koppelt verleden en
heden van de kankerbestrĳding
aan elkaar in een indrukwekkend
verhaal.
Donderdag 20 augustus
NTR | NPO2 | 23.10
Het leven van Hitler
Aflevering 2: 1929-1938. Wanneer de crisis begint, begint ook
de groei van Hitlers partĳ, de
NSDAP. Hitler wordt benoemd
tot Rĳkskanselier. Zĳn macht
wordt onbeperkt. De mensen
bewonderen hem en negeren
de vervolging van geesteszieken,
politieke vĳanden en Joden.
Vrĳdag 21 augustus
AVROTROS | NPO1 | 21.30
Sterren Muziekfeest op het
plein 2020
In dit programma blikken Jan Smit
en andere artiesten terug op 15
jaar Muziekfeest op het plein. Met
veel muzikale archiefbeelden.

Lees verder op pagina 7

Zwartjes
DOOR WILLEMKE
WIERINGA , WIERDEN

Raciaal gevoelig
eten? Nooit van
gehoord? Dat geloof ik graag, maar
toch heeft u het vast weleens
gegeten, en ook wel vaker dan één
keer. Zo’n maaltĳd bestaat o.a uit
barbecue en macaroni. Ik zou maar
oppassen als ik u was en vanaf nu
niet meer bbq’en en geen macaroni
meer eten. Of in ieder geval er
nooit meer openlĳk over te praten,
want voor je het weet,
heb je een ontslag aan
je broek. Nu denkt u
zeker dat ik aan het
raaskallen ben. Nou,
het is echt gebeurd.
In Amerika kreeg een
donker getinte studente in de kantine van
haar universiteit bbq
en macaroni voorgeschoteld. ‘Raciaal eten’,
concludeerde de dame
in kwestie en maakte daar zoveel
ophef over dat twee kantinemedewerkers - bleekneusjes - hun baan
verloren. Het is nu eenmaal Black
Lives Matter-time en dan gebeuren
zulke dingen.

maar even wat dat is, ik wist het
namelĳk niet. Afijn. De vader van
die autocoureur maakte ooit een
racistische opmerking. Zĳn woorden gingen viral. Het gevolg: de
sponsor strafte de zoon en trok
zich terug. En nu komt het: weet
u wanneer die vader de gewraakte uitspraak deed? Dertig jaar
geleden.*
Zal ik ook eens een gigantisch oude
koe uit de sloot halen? Ook waar
gebeurd. Pakweg vĳftig jaar geleden zorgen in ons bedaarde dorp
Ambonese jongeren (tegenwoordig

De tuin als dokter
Nelleke Vermeer pakt in het Nederlands Dagblad aan de hand van
enkele boeken uit over de helende
kracht van de tuin. Tuinieren is goed
voor je, juist ook als je ouder wordt.
Daarbĳ haalt zĳ het boek ‘Tuinieren
voor de geest’ aan van de schrĳfster
Sue Stuart- Smith.

Maar als ík dat nou eens lekker
weer oprakel… Het gaat mĳ bĳna
persoonlĳk aan. De wethouder is
namelĳk de overgrootvader van
mĳn veelkleurige schare - rode,
witte en bruine - kleinkinderen.
Het kan gek lopen in het leven,
vindt u niet? Gods wegen zĳn
ondoorgrondelĳk. Maar ik vind
Hem nogal humorvol. Of is mĳn
gegniffel vloeken in de Black Lives
Matter kerk en komt mĳ dat binnenkort duur te staan? Want stel
dat mĳn redactie mĳ nu ontslaat.
Wat niet geheel onlogisch is; zie
boven.

*Bron: EverythingOppress, via Leon de Winter: Blinde Hys-

Stuart-Smith heeft vooral oog voor
de praktĳk. Enthousiast beschrĳft
ze het project van het Chase
Memorial Nursing Home in New
York, een bejaardentehuis dat
moestuinen en een bloementuin
aanlegde, honderden potplanten
neerzette, katten en honden toeliet en volières en hokken installeerde met parkieten, konĳnen
en kippen. De resultaten waren
indrukwekkend, schrĳft StuartSmith. Mensen die nauwelĳks nog
een woord zeiden, begonnen met
elkaar te praten; anderen, die in
apathie waren weggezakt, begonnen van alles te doen en mensen
die tot dan gespannen en geagiteerd waren geweest, werden
kalmer en gelukkiger. De veranderingen werden gedurende twee
jaar bĳgehouden en vergeleken met
die van een gewoon tehuis in de
buurt. De bewoners van het Chase
Memorial waren opgewekter en
alerter, het sterftecĳfer liep terug
met vĳftien procent en het medicĳngebruik daalde met de helft.
De crux is volgens Stuart-Smith
dat deze oude mensen een doel
hebben, een bezigheid die hun het
gevoel geeft dat niet alles hun door
de vingers glipt.
-

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

voor mĳn part uit domheid - kwam
het deze man toch op een reprimande van enkele gemeenteraadsleden te staan. Terecht. En daarmee was het klaar.

Welnu, dan komt er een eind aan
deze familiecolumn. En de direct
gedupeerden zĳn mĳn kinderen en
kleinkinderen. Dit kleine kroniekje
over - vooral - hún leven zou dan
ophouden te bestaan.

En dan die Nascar-racer - google

Geknipt

Zuid-Molukkers genoemd) voor
overlast. De historische achtergrond kenden de meeste Nederlanders toen niet en nu nog niet;
men had geen idee van de grote
onrechtvaardigheid die Nederland
hen had aangedaan. Hun protest
was dan ook meer dan terecht,
maar geweld kon niet worden
getolereerd en maakte de andere
inwoners angstig. Dat was de context waarin een hoogbejaarde
wethouder zich op een keer de
ongelukkige betiteling ‘zwartjes’ liet
ontvallen. Hoewel iedereen indertĳd sprak van zwartjes of zwarten -

Illustratie: Hester Nijhoff
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Wereldwĳd buren
De in Princeton (USA) wonende en
werkende hoogleraar Robbert Dĳkgraaf bezingt in Tubantia de zegeningen van de digitale wereld.
“De techwereld schiet door corona
enorm in de plus. Zĳ hebben een
agenda voor de toekomst en een
aantal ontwikkelingen zal nu ongetwĳfeld versnellen. De omarming
van de digitale wereld en die van de
genetica zal versneld gaan. Landen
die hier veel in hebben geïnvesteerd
en zich goed hebben voorbereid,
zoals China, Singapore en Korea,

komen er ook het beste uit. Het
aantal slachtoffers in Azië is een
fractie van het aantal slachtoffers in Europa en Amerika. China
en Singapore hebben technologie
omarmd voorbĳstappend aan de
issues waar we ons in het Westen
zorgen over maken. Privacy is daar
het belangrĳkste en duidelĳkste
voorbeeld van. Na de crisis zullen
we voor een deel terugvallen in
oude gewoontes, maar sommige
dingen zĳn blĳvend veranderd. De
belangrĳkste verandering is misschien wel de manier hoe we met
elkaar verbonden zĳn en hoe we
informatie uitwisselen. We merken
nu dat fysieke afstand er niet voor
alles meer toe doet en dat ik makkelĳker met jou online praat dan
met mĳn buurman hier in Amerika. We zitten 6000 kilometer
van elkaar verwĳderd, ons contact
gaat snel, we horen en zien elkaar
en het belangrĳkste is: dé kans op
besmetting is nul. Er ontstaat een
democratisch effect: als we in de
virtuele wereld duiken, dan zĳn we
allemaal elkaars buren.
God is niet in quarantaine
Het Nederlands Dagblad vraagt
theoloog Reinier Sonneveld waar
God is in de corona-crisis. “Mĳn
rode draad is: Jezus maakt nooit
mensen ziek, Hĳ komt alleen maar
genezen.” Toch lĳden veel mensen.
“Het lĳden van nu, zegt Paulus,
weegt niet op tegen de heerlĳkheid van straks. Ergerlĳk, vond ik
dat lange tĳd, omdat die zin voorbĳ lĳkt te gaan aan je pĳn. Maar
Paulus weet wat lĳden is. En ik
weet nu: op de bodem van je pĳn
kun je nog wel degelĳk vreugde
ervaren. (…) Het is mogelĳk tot
je laatste snik waardig, grootmoedig en liefdevol te handelen. Dat is
wat ik Jezus zie doen. Hĳ blĳft tot

terie over racisme en gender (De Telegraaf 22-7-2020)
Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelĳkse
voorvallen in haar familie met vĳ f kinderen en
veertien kleinkinderen.

het einde toe zorgzaam, vergevingsgezind. Het laatste dat altĳd
mogelĳk is, is de liefde. God is op
elk moment aanwezig als de zorgzame liefde, die meevoelt met
wat ik voel, mĳn pĳn voluit erkent
en vernieuwing kan brengen. In
Johannes 1:16 staat: “Want uit
zĳn overvloed zĳn wĳ allen met
goedheid overstelpt.” Een geweldige tekst! Er is dood, maar er is
ook overal, en op elk moment,
speelse, uitbundige schoon-

heid. Er gaat veel meer goed dan
fout. Dat inzicht moet je wel
wĳs gebruiken, niet om mensen
mee om de oren te slaan, maar
het kan troostrĳk zĳn. En deze
ontdekking gaat echt in tegen
mĳn eigen, tobberige natuur. Er
straalt goedheid, schoonheid en
licht door alles heen. Ik las zojuist
nog iets over de uitvinding van
het wiel. Wat blĳkt? Het oudste wiel dat ooit gevonden is, is
van een speelgoedwagentje. Dat
niet-functionele en zorgzame,
dat schĳnt overal in door. God is
zelf niet in quarantaine en houdt
de aarde niet in een lockdown.
Hemel en aarde zĳn voortdurend en intensief in contact. God
houdt hartstochtelĳk van deze
wereld. En dus is deze wereld iets
om hartstochtelĳk van te houden.
De menswording van Gods zoon
is een jawoord aan de wereld en
aan onze geschiedenis.

heid - kwam
en reprieenteraadsEn daar-

s lekker
at mĳ bĳna
thouder is
ader van
e - rode,
kinderen.
et leven,
en zĳn
ik vind
Of is mĳn
Black Lives
ĳ dat binWant stel
ontslaat.
ch is; zie
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Oolde mijn Oolde

Zaterdag 22 augustus
KRO-NCRV | NPO2 | 18.00
Met hart en ziel
Een meditatie door dominee
Marleen Blootens uit Rotterdam
over het verhaal van de Ethiopische kamerling (Handelingen 8 uit
de Bĳbel). Thema: Heb jĳ je ooit
een vreemdeling gevoeld?
Zaterdag 22 augustus
EO | NPO2 | 19.20
De Verandering
Maurits Jan Westhaar is op de
basisschool een niet begrepen
buitenbeentje en wordt enorm
gepest. Hĳ gaat wiet roken. Hĳ
verandert met sneltreinvaart in
een onhandelbare junk en crimineel. Hĳ vertelt over zĳn worsteling en zĳn uiteindelĳke keus om
het roer volledig om te gooien.

n eind aan
de direct
inderen en
e kroniekje
n zou dan

Het boerenleven dat het boek Oolde mijn Oolde schetst, bestaat niet meer. Op deze foto een demonstratie
van het ploegen met grote paarden zoals in vroeger tijden gebruikelijk was.

Het iconische boek ‘OudAchterhoeks
Boerenleven’ van Hendrik Heuvel
is opnieuw verschenen, nu
onder de titel ‘Oolde mijn
Oolde’. Anno 2020 druipt
genoemd boek van de nostalgie. Het boek is universeel: ook Twenten en Drenten zullen er zich vast en
zeker in herkennen.

DOOR GERRIT KR A A ,
BORNERBROEK

Dat oude boerenleven is voorgoed
voorbĳ. Boeren met anderhalve
koe, een kalfje, een mestvarken
en scharrelende kippen, een stal,
een deel, de woonkeuken en
de pronkkamer, het is allemaal
vervangen door hypermoderne
bedrĳven in de ban van stikstof,
voederfabrieken, geldbanken en
vee dat voorzien is van oormerken en sensoren die het eetgedrag meten.
Agrarische samenleving
van toen
Toch is het de moeite waard om
dat boek uit 1927 nog eens bladzĳ voor bladzĳ te herlezen. Je
wordt er in elk geval heel rustig
van. Het boek volgt het agrarische reilen en zeilen door alle

seizoenen heen. Zo komen we er Pastorie mét boerenbedrĳf
Heuvel is een ruimdenkende man
achter wat schadden en plaggen
‘met een neiging naar orthodoxie’.
zĳn, hoe de was gedaan werd,
Hĳ beschrĳft hoe de dominees
geboorte en de slacht van het
destĳds niet rond konden komen
varken, het samenspel van boer,
van het trakboerin, knechten en meiden,
HET BOEK VOLGT AL HET AGRARISCHE tement, dat de
domineesvrouw
het rondreizende
REILEN EN ZEILEN DOOR ALLE
de pastorie tezacircus van ketelSEIZOENEN HEEN.
men met een
lappers, klomboerenbedrĳfje met flinke moespenmakers, kruidendokters,
tuin runde zoals in die tĳd te
marskramers en nieuwjaarwendoen gebruikelĳk. En zo wisten
sers. Hendrik Heuvel weet de
de dominees wat voor vlees ze in
agrarische samenleving van toen
de kerkelĳke kuip hadden, ze leefdichterlĳk en kundig te schetden dicht bĳ de Achterhoekers en
sen, gelardeerd met poëtische
kenden hun samenleving.
natuurbeschrĳvingen en veel
anekdoten.
Crisis
Dat boek nu is onder handen
Ietwat geromantiseerd
genomen door een aantal Heuvelportret
liefhebbers, Arend Heineman
Uit het geheel rĳst het ietwat
schrĳft een voorwoord waarin
geromantiseerd portret op van
Heuvels dichterlĳkheid wordt
de doorsnee Achterhoeker. Op
beschreven, en de bekende prozondag gaan de Heuvels naar
fessor Ouweneel heeft de eindde kerk, daar voert de predikant het gevecht met boeren die redactie. Zĳn roots zĳn terug te
vinden in de Achterhoek, vandaar.
overmand dreigen te worden
Hĳ geeft een resumé van de kerkdoor slaapgebrek. Het kan dan
geschiedenis, beschrĳft ook kort
gebeuren dat Pössen-Gait in de
de diepingrĳpende invloed van de
kerkbank droomt van een veimodernen en de Groninger richling en luidkeels “Mien!” roept.
Heuvels moeder wordt geschetst ting, maar verzuimt het verhaal
op te nemen waarin Heuvel zelf
als een lieve vrouw, die thuis is
beschrĳft hoe hĳ terecht kwam in
in vrome geschriften, maar ook
een diepe crisis, omdat zĳn mysin de dichters van die tĳd. Ze
tieke vroomheid - ‘aan moeders
preekt geen vroomheid, maar
hand tot Jezus’, zoals Professor
leeft die overtuigend voor.

Waterink zo’n opvoeding later
zou typeren - ineens bedreigd
werd door de moderne beweging
die zich deed gelden in de tweede
helft van de negentiende eeuw.
De bodem leek weggeslagen
onder zĳn geloofszekerheid. Door
gesprekken met wĳze predikanten (onder ander de vader van
professor Jonker) kwam hĳ weer
in balans.
Universeel
De redacteuren hebben het boek
voorzien van 2000 voetnoten,
gelukkig onder aan de bladzĳden.
Het boek is universeel: ook de
Twenten en de Drenten zullen er
zich zeer in herkennen. Veel kenners van de Nedersaksers hebben
gepoogd de Saks te vangen in hun
typeringen: Barnard, Waterink,
Balke, Van der Meiden, Johanna
van Buren, ds. Janzen, Hugenholtz, of Van Ditshuyzen, bĳvoorbeeld. Heuvel zal zeker niet misstaan in het rĳtje! Integendeel.
Oolde mĳn Oolde,
Oud-Achterhoeks
boerenleven het heele

Antwoord mĳ als ik roep,
God die mĳ recht doet.
Geef mĳ ruimte als ik belaagd word,
wees genadig, hoor mĳn gebed.
Machtigen, hoe lang nog maakt u mĳ te
schande,
is de schĳn u lief, de leugen uw leidraad?
De HEER schenkt zĳn gunst aan wie Hem
trouw is,
de HEER luistert als ik tot Hem roep.

Beef voor Hem en zondig niet,
bezin u in de nacht en zwĳg.
Breng de juiste offers,
heb vertrouwen in de HEER.

Dinsdag 25 augustus
KRO-NCRV | NPO3 | 21.15
Pretty & Single
Het programma draait om zes
aantrekkelĳke vrouwen die nog
steeds single zĳn. Ze zĳn een
groot deel van de dag met hun
uiterlĳk bezig, maar de ware liefde hebben zĳ nog niet gevonden.
Woensdag 26 augustus
NTR | NPO2 | 19.45
Verborgen Verleden van
Nederland
Een meer Haagse plek dan het
statige Hotel des Indes aan het
Lange Voorhout is nauwelĳks
denkbaar. Dat ‘s-Gravenhage nu
de internationale stad van vrede
en recht is heeft het voor een
deel aan dit fraaie hotel te danken.

jaar rond. Herziene
uitgave, eindredactie
J.W. Ouweneel ISBN
978-94-6338-854-2.
€ 32,95

gebed van de week
Dietrich Bonhoeffer schreef ooit: “De
Psalmen zijn ons gegeven om in de naam
van Jezus Christus te leren bidden.”
Psalm 4 is bijvoorbeeld een prachtig
gebed om de dag mee af te sluiten.

Maandag 24 augustus
MAX | NPO1 | 20.35
Max vakantieman
Sybrand Niessen neemt het in dit
consumentenprogramma op voor
vakantiegangers in binnen-en buitenland. Met name voor mensen
die problemen hebben met o.a.
een reisorganisatie.

Donderdag 27 augustus
NTR | NPO2 | 23.05
Het leven van Hitler
Aflevering 3: 1938-1943. Na de
bezetting van Tsjechoslowakĳe,
houdt de wereld zĳn adem in en
wacht af, of Hitler de Europese
vrede in gevaar gaat brengen.
Spoedig bereikt Hitler de top van
zĳn militaire macht: grote delen
van Europa zĳn in 1943 bezet
door Duitsland.

Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ –
HEER, laat het licht van Uw gelaat over
ons schĳnen.
In U vindt mĳn hart meer vreugde
dan zĳ in hun koren en wĳn.
In vrede leg ik mĳ neer
en meteen slaap ik in,
want U, HEER, laat mĳ wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

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

8

kerkdiensten

zondag 16 augustus 2020

GZ ondersteunen?
Fĳn dat u het Gezamenlĳk Zondagsblad leest! U kunt het blĳven
verschĳnen van ons blad steunen
met een gift. Alle kleine (en
grote) beetjes helpen.

LET OP!
Is de naam van de voorganger vet gedrukt? Dan is de
dienst alleen online te volgen.
In de overige gevallen kunnen
de diensten ook worden bĳgewoond. Daarvoor moet u
zich meestal van tevoren aanmelden. Kĳk op de website
van de betreffende gemeente
hoe u dat moet doen.

Drenthe
Zondag 16 augustus 2020

Scan deze code met de QR-scanner op uw telefoon en doneer.
Of maak een gift over via reknr.
NL 62 ABNA 0437 8422 15
tnv Topic Creatieve Communicatie ovv Gezamenlĳk Zondagsblad.
Of ga naar
www.gezamelĳkzondagsblad.nl/
gift

Colofon
Het Gezamenlĳk Zondagsblad voor de
Protestantse gemeenten in Drenthe, Overĳssel en
Flevoland is een uitgave van Topic Creatieve Communicatie in Wierden, tel. 0546 577475, info@
topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlĳk Zondagsblad informeert over
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving
en houdt rekening met de verscheidenheid
binnen de kerken en de lezerskring. Het GZ verschĳnt 1 keer per 2 weken. In de tussenliggende
weken verschĳnt de e-mail nieuwsbrief GZ-Post.
Zie ook: www.gezamenlĳkzondagsblad.nl
Redactieadres Gezamenlĳk Zondagsblad,
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, tel.: 0546 - 577475, redactie@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Hoofdredacteur dr. J.D.Th. Wassenaar, Dorpsstraat 43, 7447 CM Hellendoorn, tel.: 0548 655635, e-mail: hoofdredactie@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Eindredactie Willemke Wieringa
Redactie ds. W.J. Bakker, ds. Jacoline Batenburg,
drs. A. Hekman, drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A.
van der Spek
Medewerkers ds. Jacoline Batenburg, ds. Pieter
Boomsma, drs. Bertine ten Brinke, ds. Lily Burggraaff, ds. Foekje Dĳk, ds. Evert van der Veen, ds.
Catherinus Elsinga, Jan Groenewegen, ds. Gerhard
Heeringa, ds. Egbert Jans, Gerrit Kraa, ds. Johan
Menkveld, ds. Wim Molenaar, Hester Nĳhoff, ds.
Henri Pap, Leo Polhuys, Esther de Vegt - Uiterwĳk
Winkel, ds. Astrid van Waard - Pieterse, ds. Dick
Wolters
Gemeenteberichten en kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlĳk maandag vóór
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo
ruim mogelĳk van tevoren te worden aangeleverd
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder
kosten. Protestantse kerken in het verspreidingsgebied van onze krant kunnen hiervan gebruik
maken.
Ander nieuws Het Gezamenlĳk Zondagsblad
neemt graag berichten op over bĳvoorbeeld speciale kerkdiensten en bĳeenkomsten, jubilea, reünies,
concerten, vergaderingen en andere activiteiten
die wĳ interessant achten voor onze lezers.
Daarbĳ houdt de redactie zich het recht voor
berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar
nieuws@gezamenlĳkzondagsblad.nl
Overname Bĳ gehele of gedeeltelĳke overname
van artikelen wordt men vriendelĳk verzocht de
bron te vermelden en een exemplaar van het nummer waarin dit artikel is overgenomen, aan de
redactie te zenden.
Advertenties Voor informatie over tarieven en
plaatsingsmogelĳkheden belt u naar 0546 - 577475
(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal
kunt u vrĳdags vóór 12.00 uur digitaal aanleveren
via liselore@topic-cc.nl
Advertentie-adviseur
vacant
Familieberichten Op maandag vóór 8.00 uur
aanleveren via mail bĳ henriette@topic-cc.nl
Abonnementen Wilt u abonnee worden, een
wĳziging doorgeven of uw abonnement opzeggen, mail dan naar henriette@topic-cc.nl Op
maandag en donderdag is Henriëtte ook telefonisch bereikbaar: tel. 0546 – 577475. Kosten
jaarabonnement: € 67 (automatische incasso)
of € 73 (factuur). Kosten half-jaarabonnement:
€ 37 (automatische incasso) of € 40 (factuur).
Een abonnement opzeggen kan op elk gewenst
moment, waarbĳ 1 maand opzegtermĳn geldt.
Een opgezegd abonnement loopt door tot afloop
van de betalingsperiode.

Aalden 10.00 ds. H. Bouwman
Alteveer GK 10.00 ds. H.
Hoogeveen
Assen De Bron 10.00 ds. H.
Harmsen. H.A. JK 10.00 ds. R.
Koopman. H.A. De Slingeborgh
10.30 dhr. W. Staal
Beilen PK 10.00 ds. B. De
Jong
Borger GH 10.00 ds. M. van ‘t
Hof
Bovensmilde 9.30 ds. A.
Riepma
Coevorden GK 10.00 n.b.
Diever GK 10.00 ds. B. Van
Werven
Dwingeloo 10.00 ds. H. Linde
Een 9.30 mw. M. Swart
Emmen GrK 10.00 ds.
Middeljans Kapel 10.00 mw.
De Valk Opgang 10.00 da.
Kauffmann SH 10.00 da. Maatjes
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 ds. P. de Vries
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Hollandscheveld GZ 9.50 ds
Y Breemes 15.00 hagenpreek
op parkeerplaats
Hoogersmilde De Schakel
9.30 mw. G. Bakker
Klazienaveen EH 9.30 ds. H.
Nobel
Kloosterveen 10.00 ds. L. v/d
Peppel
Nieuw-Balinge 10.00 ds. C.
Visser 15.00 ds. J. Boer
Niuew-Weerdinge 10.00 ds.
van Elten
Nĳeveen 10.00 n.b.
Pesse OK 10.00 ds. J. Paas
Roden Op de Helte 9.30 ds.
W. Meĳles
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Ruinerwold/Koekange BH
9.30 ds. J. Muis
Smilde KK 9.30 ds. J. Hommes
Tiendeveen 9.30 ds. F.
Van Santen 15.00 ds. W.
Zuĳderduĳn
Valthermond 10.00 ds. van
Elten
Vries 10.00 ds. B. Altena.
Openluchtviering
Westerbork VH 10.00 ds. B.
Steenwĳk SK 10.00 dhr. G. ter
Beek
Zuidlaren DK 10.00 ds. J.
Bruin
Zuidwolde OK 9.30 ds. B
Gras
Zwartemeer GK 9.30 ds. H.
Klaassens
Zondag 23 augustus 2020
Aalden 10.00 ds. W. Hordĳk
Alteveer GK 10.00 ds. H.
Hoogeveen
Assen De Bron 10.00 ds. L. v/d
Peppel JK 10.00 ds. K. Douwes
De Slingeborgh 10.30 da. N.
Veldman
Beilen PK 10.00 n.b.
Borger GH 10.00 ds. M. van ‘t
Hof
Bovensmilde WK 9.30 ds. S.

Kits
Coevorden GK 10.00 n.b.
Diever GK 10.00 ds. B. Van
Werven
Dwingeloo 10.00 ds. R.
Koopman
Een 9.30 ds. J. Woltinge
Emmen GrK 10.00 ds.
Hommes Ichthus 10.00
mw. Dekker Kapel 10.00 ds.
Wijnsma Opgang 10.00 ds.
Kajim SH 10.00 da. Cazemier
Emmer-Compascuum 10.00
n.b.
Gees 10.00 prop. M. de Jager
Hĳken/Hooghalen Antenne
10.00 n.b.
Hollandscheveld GZ 10.00
HZ 19.00
Hoogersmilde De Schakel
9.30 mw. G. Theunissen
Klazienaveen EH 9.30 ds. W.
de Groot
Kloosterveen 10.00 ds. H.
Harmsen
Nieuw-Balinge 10.00 ds.
J. van Bart 15.00 ds. T.
Beekman
Nĳeveen 10.00 n.b.
Pesse OK 10.00 ds. H. Linde
Roden Op de Helte 9.30 ds. S.
Van Dĳk
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Ruinerwold/Koekange BH
9.30 ds. J. Muis
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 9.30 ds. T.
Beekman 15.00 ds. J.
Harteman
Vries DK 10.00 ds. Th. Van
Beĳeren
Westerbork VH 10.00 n.b. SK
10.00 n.b.
Zuidlaren DK 10.00 kand. mw.
E. Damen
Zuidwolde GK 9.30 ds. L.
Kramer
Zwartemeer GK 9.30 ds. W.
De Groot

Flevoland
Zondag 16 augustus 2020
Kraggenburg 10.00 n.b.
Marknesse 9.30 n.b.
Urk PK 10.00 ds. G. Van
Zanden 17.00 ds. A. Keleman De
Poort 10.00 ds. R. Van Putten
17.00 ds. G. Van Zanden
Zeewolde 10.00
Zondag 23 augustus 2020
Kraggenburg 10.00 mw. H.
Kramer
Marknesse 9.30 n.b.
Urk PK 10.00 ds. G. Van
Zanden 17.00 ds. A. Keleman
De Poort 10.00 ds. A. Keleman
17.00 ds. G. Van Zanden
Zeewolde 10.00

Overijssel
Zondag 16 augustus 2020
Almelo Bleek 10.00 past. F.
Peters De Ontmoeting 10.00
gastpred. GrK 10.00 ds. K.
Sluiter PK 10.00 da. J. Vedders
Noach 10.00 ds. D. Van Bart
Belt-Schutsloot 9.30
jeugddienst
Bergentheim OK 10.00 da.
G. Rohaan
Berkum HH 9.30 ds. J. Rohaan
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. H. Torenbeek
Borne OK 10.00 ds. G.
Veening
Bruchterveld 10.00 n.b.

Daarle 9.30 ds. H. De Haan
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. A. Tol
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. J. Zondag
De Krim PK 9.30 dhr. E.
Fokkema
Delden OB 10.00 ds. M.
Verrips
Den Ham HK 10.00 ds. F.
Schipper 19.00 ds. G. De Goeije
Enschede OK 10.00 ds. E.
Sonneveld Lonneker 10.00 mw.
M. de Vries Usselo 10.00 ds.
O Haasnoot HZ 10.00 ds. B
Wijnbergen
Enter 9.30 dhr. H. Berkhof
Genemuiden GK 9.30 en
19.00 n.b. GrK 9.30 ds. J.
Hoekman 19.00 ds. M. van
Kooten HC 9.30 ds. W. Hulsman
Heino 9.30 ds. H. van
Solkema
Hellendoorn PK 9.30 ds. J.
Wassenaar KW 9.30 Ger de
Ruiter
Holten Kandelaar 9.30 ds. S.
Roosenboom
Kuinre 10.00 ds. C. Aalbersberg
Kamperveen 9.30 ds. J.
Renkema
Lemelerveld BK 9.30 ds. G.
Naber
Lutten LK 9.30 ds. J. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. G. de
Goeĳen 19.00 ds. B. v/d Weg
Nieuwleusen GK 9.00 en
19.15 ds. L. Hoekstra MK 10.15
ds. L. Hoekstra OK 9.30 ds. L.
Bruggraaff
Nĳverdal RB 9.30 ds. B. v/d
Weg 18.30 ds. P. ten Kleĳ
Oldemarkt HG 9.30 ds. M.
Visschers GK 9.30 ds. J. v/d Mark
Ommen 10.00 ds. T Keuning
Rĳssen GK 10.00 ds. Zĳl
Rouveen 11.00 ds. H. Paas
Sint Jansklooster JK 10.00 ds.
J. Dekker
Staphorst 9.00 ds. H. Paas
Steenwĳk GrK 9.30 ds. B.
Haanstra OV 9.30 en EV 10.45
ds. P. Lindhout
Steenwĳkerwold 9.30 ds. van
Veen
Vollenhove 10.00 ds. F.
Westerman
Vriezenveen OK 9.30 drs. J.
Willems
Vroomshoop Het Anker
9.30 ds. J. Antonides 19.00 ds. F.
Schipper
Westerhaar 9.30 n.b.
Wierden GK 9.30 ds. J.
Schipper 19.00 ds. P. Dekker
Hoge Hexel 9.30 ds. W. Geuze
19.00 ds. M. v/d Zwan
Wijhe NK 10.00 mw. T. Urbach
Willemsoord 9.30 da. I.
Boersma
Wilsum 9.30 da. H. De Kok
Windesheim 9.30 ds. G.
Schreuders 19.00 ds. G. Codée
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 n.b.
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter
Beek
Zwolle AK 9.30 ds. I. Epema
GrK 19.00 zomervesper JK
9.30 ds. G. Codée 19.00 ds. J.
van Wijk OK 10.00 ds. E. Urban
Open Kring 9.30 ds. A. Zwiers
SiK 10.00 ds. E. Jans StK 10.00
ds. N. Eygenraam LK 10.00 ds.
W. Tinga
Zondag 23 augustus 2020
Almelo Bleek 10.00 mw. H.
Westerik De Ontmoeting
10.00 ds. T. Smink GrK 10.00
ds. S. v/d Woude PK 10.00 ds.
M. Montagne Noach 10.00 ds.
C. Bergström

Beerzerveld 19.00 n.b.
Belt-Schutsloot 9.30 ds. T.
Veenstra
Bergentheim WK 10.00 ds.
G. Rohaan
Berkum HH 9.30 ds. E. Urban
Borne OK 10.00 ds. J. Meĳer
Bruchterveld 10.00 n.b.
Daarle 9.30 ds. B.
Heusinkveld
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. B.
Zitman
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. K. van Staveren
De Krim PK 9.30 da. G.
Rohaan
Delden OB 10.00 ds. P. ten
Kleij
Den Ham 10.00 en 19.00 ds.
R. Van Hornsveld
Enschede OK 10.00 ds. J.
Zuurmond Lonneker 10.00 ds.
E. de Bruin Usselo 10.00 ds.
C. de Jonge HZ 10.00 past. F.
Beuger
Enter 9.30 ds. F. Den Oudsten
augustus 19
Genemuiden GK 9.30 en
19.00 n.b. GrK 9.30 ds. P. Nobelen Mohamm
augustus de
19.00 ds. H. Westerhout HC
uit.
9.30 ds. J. v/d Velden
Heino 9.30 da. L. van Houte
Onafhank
Hellendoorn PK 9.30 ds.
Het Indone
L. Aangeenbrug 19.00 ds.
was niet te
J. Wassenaar KW 9.30 E.J.
nesische on
Haselhorst
door de Jap
Holten DK 9.30 ds. M. van
september
Sandĳk
Kuinre 10.00 ds. H. Torenbeek uitzicht ges
de capitulat
Kamperveen 9.30 da. M.
Hatta toege
Sĳtsma
Lemelerveld BK 9.30 ds. L. augustus ve
Met name d
Den Besten
Lutten LK 9.30 ds. J. de Kok jongeren m
hebben dat
Mariënberg SK 9.30 ds. W.
hankelĳkhe
den Braber
Nieuwleusen GK 9.00 ds. G. Japanners z
Trouwborst 19.15 ds. J. Schipper hen was nu
broken om
MK 10.15 ds. G. Trouwborst
lĳkheid te p
OK 9.30 ds. A. Zweers
Nijverdal RB 9.30 da. L. Jansen onder hun
matie een I
18.30 da. B. v/d Weg
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans
Nederland
GK 9.30 n.b.
Ommen 10.00 ds. H. Baart de national
Rĳssen 10.00 en 15.00 ds. S. de kolonie.
bloedige on
Ris
strĳd. Uitei
Rouveen 11.00 ds. T. Noort
land in 1949
Staphorst 9.00 T. Noort
aan de Vere
Steenwĳk GrK 9.30 ds. B.
Haanstra OV 9.30 en EV 10.45 Indonesië o
Soekarno b
ds. K. de Graaf
Steenwĳkerwold 9.30 ds. .E. vormd tot
van Veen
Dekolonis
Vollenhove 10.00 n.b.
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. Dr. Hans va
van 1968 to
Den Braber
hervormde
Vroomshoop Irene 9.30
van Indone
ds. J. Droogendĳk 19.00 ds. J.
Zuidoost-C
Antonides
Java. Hĳ sch
Westerhaar 9.30 n.b.
Wierden DK 9.00 ds. T. Smink de zending
debat over
18.45 ds. A. van Mourik GK
Indonesi *)
9.30 en 19.00 ds. P. Dekker
Nederlands
Wĳhe NK 10.00 ds. Buiting
Willemsoord 9.30 da. T. Braam bleven zend
na 1945 aan
Wilsum 9.30 prop. H.
het goed re
Rodenhuis
Windesheim 9.30 ds. J.H. van ers om zelf
te geven en
Wĳk 19.00 ds. J.M. van WIjk
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK oplossing v
de Wal staa
9.30 n.b.
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d ling binnen
testantse z
Spek
hun houdin
Zwolle AK 9.30 ds. N.
zien van de
Eygenraam GrK 17.00
zomervesper JK 9.30 ds. J. Boer tie. Waarom
19.00 ds. G. Codée OK 10.00 anders geda
ds. I Epema Open Kring 9.30 sische natio
ds. C. Baljeu SiK 10.00 ds. H. clameerde
Evers StK 10.00 da. H. De Kok dan door d
Nederlande
LK 10.00 ds. M. Jonker

75 jaa
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n.b.
0 ds. T.

0.00 ds.
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. J. Meĳer
n.b.

s. M. Bos
ds. B.

nne 9.30

a. G.

s. P. ten

19.00 ds.
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Wij lezen vandaag

75 jaar Republiek Indonesië

Zendingsmensen kozen
voor de nationalisten
De Nederlandse regering,
de christelijke politieke partijen en de kerken hebben
de Indonesische verlangens
naar een zelfstandig Indonesië niet aangevoeld. Zendingsmensen wel.

ds. J.
r 10.00 ds.
0.00 ds.
0 past. F.

Dekolonisatie
Dr. Hans van de Wal werkte
van 1968 tot 1977 namens de
hervormde zending in dienst
9.30
van Indonesische kerken in
00 ds. J.
Zuidoost-Celebes en WestJava. Hĳ schreef over de rol van
b.
s. T. Smink de zending in het Nederlandse
debat over de dekolonisatie van
rik GK
Indonesi *). In weerwil van de
Dekker
Nederlandse publieke opinie
Buiting
a. T. Braam bleven zendelingen in de periode
na 1945 aandacht vragen voor
H.
het goed recht van de Indonesis. J.H. van ers om zelf hun toekomst vorm
te geven en voor een vreedzaam
n WIjk
orst GK oplossing van het conflict. Van
de Wal staat stil bĳ de worste0 ds. A. v/d ling binnen de Nederlandse protestantse zending en kerken om
hun houding te bepalen ten aanN.
zien van de Indonesische revolu0
ds. J. Boer tie. Waarom werd in de zending
OK 10.00 anders gedacht over het Indoneing 9.30 sische nationalisme en de gepro0 ds. H. clameerde Republiek Indonesië
H. De Kok dan door de meeste andere
Nederlanders en kerkmensen?
er
Ontwaking

zondag 16 augustus
Exodus 28:1-14
maandag 17 augustus
Exodus 28:15-30
dinsdag 18 augustus
Exodus 28:31-43

donderdag 20 augustus
Exodus 29:1-14
vrĳdag 21 augustus
Exodus 29:15-30
zaterdag 22 augustus
Exodus 29:31-37

ASSEN

.b.
30 ds. W.

zaterdag 15 augustus
Psalm 45:9-18

woensdag 19 augustus
Psalm 17

DOOR DS. KO HEKMAN,

Na de Japanse
capitulatie op 15
n Oudsten
augustus 1945 riepen Soekarno
30 en
ds. P. Nobelen Mohammed Hatta op 17
augustus de Republiek Indonesia
out HC
uit.
an Houte
Onafhankelĳ k
30 ds.
Het Indonesische nationalisme
ds.
was niet tegen te houden. Indo0 E.J.
nesische onafhankelĳkheid was
door de Japanse regering in
M. van
september 1944 in het voorTorenbeek uitzicht gesteld en kort voor
de capitulatie was Soekarno en
a. M.
Hatta toegezegd dat die op 28
30 ds. L. augustus verleend zou worden.
Met name de nationalistische
. de Kok jongeren moesten er niets van
hebben dat Indonesië zĳn onaf0 ds. W.
hankelĳkheid uit handen van de
00 ds. G. Japanners zou ontvangen. Voor
J. Schipper hen was nu het moment aangebroken om zelf de onafhankewborst
lĳkheid te proclameren. Mede
rs
a. L. Jansen onder hun druk werd de proclamatie een Indonesische initiatief.
0 ds. E. Jans
Nederland verzette zich tegen
H. Baart de nationale zelfstandigheid van
.00 ds. S. de kolonie. Met als gevolg een
bloedige onafhankelĳkheidsstrĳd. Uiteindelĳk droeg Neder. Noort
land in 1949 de soevereiniteit
oort
aan de Verenigde Staten van
ds. B.
EV 10.45 Indonesië over. Die wordt door
Soekarno binnen een jaar omge30 ds. .E. vormd tot eenheidsstaat
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zondag 23 augustus
Exodus 29:38-46
maandag 24 augustus
Psalm 138
dinsdag 25 augustus
Matteüs 15:21-39
woensdag 26 augustus
Matteüs 16:1-12
donderdag 27 augustus
Matteüs 16:13-28
vrĳdag 28 augustus
Matteüs 17:1-8
zaterdag 29 augustus
Matteüs 17:9-13

Even doordenken
Helaas voor veel mensen heeft
God geen schoenen; ze zouden er
graag eens in gaan staan.
Rikkert Zuiderveld

Gezicht op Pakualaman in Yogjakarta (Midden Java), destijds de zetel van de Republikeinse regering.

mogen mensen niet scheiden.
Belangrĳke zendingsmensen als
H. Kraemer hebben een belang- Binnen de protestantse kerken
kon men dan ook niet komen
rĳke rol gespeeld. Zĳ waren
tot eenduidige uitspraken over
voor de oorlog via hun conhet Indonesiëbeleid van de
tacten met jonge Indonesische
Nederlandse
intellectuelen in
regering.
aanraking gekoZENDINGSMENSEN WAREN VOOR
men met de
DE OORLOG VIA HUN CONTACTEN
Gereformeernationalistische
MET JONGE INDONESISCHE
den en ARP
beweging en haar
INTELLECTUELEN IN AANRAKING
Binnen de gerevrĳheidsverlanGEKOMEN MET HET NATIONALISTISCHE
formeerde
gen. Ze namen
VRIJHEIDSVERLANGEN. ZE NAMEN DIE
wereld werd het
die serieus. KraeSERIEUS.
debat vooral
mer zag vooral
gevoerd over de vraag naar het
het opkomende Indonesische
gezag van de Nederlandse overnationalisme voor de oorlog
heid in een koloniaal bestuurd
tegen de achtergrond van een
land als Indonesië en over de
in geheel Azië plaatsvindend
vraag of de Indonesische revoonstuitbaar ‘ontwakingsproces’
lutie een antigoddelĳk en antidat zich manifesteerde in natigodsdienstig karakter droeg.
onalistische bewegingen met
name in China en Japan. De visie Zendingsmensen als J. Verkuyl
ontkenden dit. De revolutie
van Kraemer heeft een grote
gaf juist ruimte aan godsdienst.
groep zendingswerkers beïnZendingsmensen hadden openvloed, met als gevolg een posilĳke kritiek op het beleid van
tieve waardering van de natiode ARP. Volgens de ARP was de
nale beweging. Kraemer moest
Republiek een opstand tegen
opboksen tegen de in de kerwettig en Godgewild gezag. De
ken bestaande overtuiging dat
zendingsmensen benadrukten
Nederland en Indonesië onlosdat het Indonesische nationamakelĳk met elkaar verbonden
waren. God zelf had beide als in lisme en dus ook de Republiek
een legitiem verzet waren tegen
een huwelĳk samengevoegd, en
de ‘koloniale verhouding’. Het
wat God samengevoegd heeft,

gros van de gereformeerden had
tot 1945 geen fl auw benul van
de ‘politieke onvrede’ in Indonesië. Dat zendingsmensen na
1945 begrip vroegen voor de
Indonesische revolutie werd niet
begrepen.
Blĳ vende band
Ook de CHU had weinig sympathie voor de Indonesische revolutie. Zĳ zag een nauwe samenhang tussen de Nederlandse
Hervormde Kerk, de vaderlandse kerk, en Nederland. Nederland had de van God gegeven
taak om de Indonesische samenleving te kerstenen en het Indonesische volk te begeleiden naar
volwassenheid. Die taak was
nog niet voltooid. De stem van
de zendingsmensen vond weinig
gehoor. Toch, aldus Van de Wal,
heeft de inzet van de zendingsmensen er toe bĳ gedragen dat
Nederlanders in Indonesië niet
alle krediet verspeeld hebben
en dat de band tussen de Indonesische en Nederlandse kerken
bewaard is gebleven.

Kerkgangers zingen
weer binnen
Tot voor kort moesten de kerkgangers van de Hervormde Dorpskerk in Ĳsselmuiden in verband
met het coronavirus buiten zingen.
Dat deden ze eens in de twee
weken op vrĳdag, op het plein
voor de kerk. De kerkgangers
mogen nu weer naar binnen en
daar ook weer zingen. De kerk
biedt plek aan 750 mensen, maar
tĳdens een dienst zĳn het er nu
160 in verband met corona. Het
kerkbestuur heeft goed gekeken
naar de ventilatiemogelĳkheden in
de kerk en dat afgewogen tegen
het aantal bezoekers. De kerkenraad houdt zich volledig aan de
regels van het RIVM en de PKN.
Bron: ND

Nieuwe liederen van
Johan Meijer
Bĳna alle pastores hebben iets
met teksten; en zo af en toe
kom je predikanten tegen die
zelf een dichterlĳke pen bezitten. Ds. Johan Meĳer uit Borne
is daar een voorbeeld van; hĳ gaf
26 liedteksten vrĳ ter publicatie.
De teksten zĳn op vertrouwde
melodieën breed in de gemeente te gebruiken.

*) Tot op het bot verdeeld. Nederlandse protestanten,
de zending en de Indonesische revolutie. Hans van de
Wal. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2012.

https://www.klaasvanderkamp.nl/toerusting/materiaalmet-werkvormen/liedteksten-johan-meĳer
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Tussenjaar bij de
Wittenberg
Toe aan een tussenjaar? Kies
voor Inside-out. Een traject van
vĳ f maanden waarin je aan de
slag gaat met persoonlĳke vragen, je geloof en je toekomst.
Speciaal voor christenen van
17-25 jaar. De Wittenberg in
Zeist helpt deelnemers hun plek
in Gods wereld te ontdekken.
Na een startweekend en twee
introductieweken volgen vier
maanden Inside-Out. Je gaat
op expedities, een weekje naar
Taizé en sluit het programma af
met een minifestival. Inside–Out
is ongesubsidieerd maar deelnemers kunnen eventueel gebruik
maken van een studiefonds.
Infoavond: 19 augustus, De Wittenberg. Prĳs €
2.500,-Tussenjaarcheck: www.ikzoekeentussenjaar.nl.

Eindelijk weer
orgelconcert in
Adventskerk
Het orgel in de Adventskerk in
Assen is 50 jaar oud! Dat wordt
gevierd met een orgelconcert in
de serie Musica Pro Deo. Wietse
Meinardi zal monumentale werken spelen van Bach en Franck.
Tevens brengt Meinardi composities ten gehore van zichzelf en
Asser organisten Jo Houwman
en Jeĳer Vlieg. Er is ruimte voor
85 mensen. De toegang is gratis,
maar vanwege het geringe aantal
bezoekers vraagt de organisatie
dit keer een iets royalere bĳdrage
met een richtbedrag van €7,50.
Meld u snel aan, want vol = vol.
Zondag 23 augustus om 16.00 uur, Lindelaan 49.
Aanmelden via: musicaprodeo@vredenoord-assen.nl.

Orgelconcert
Vollenhove
Zin om een avond te genieten
van verschillende muziekstukken van Cesar Franck, Bach en
Max Reger? Kom dan zaterdag
29 augustus naar de Mariakerk
in Vollenhove. Organisten Erik
Hofstede, Anne Kroeze, Herman Kamp en Johan Tĳssen zullen een gevarieerd programma
ten gehore brengen op het
René-Nĳssen-orgel.
29 augustus om 19.30 uur. €5,- p.p. Reserveren via janverkerk@ziggo.nl. Mariakerk te Vollenhove.

Appingedam, ooit een bloeiend handelscentrum en de grote uitdager van de stad
Groningen

Kleine kerkjes, grootse orgels
Nergens staan zoveel historisch interessante kerkorgels
als in Groningen. Sommige
zijn zelfs wereldberoemd.
Echt waar.

DOOR MERLIJN
KERKHOF, UTRECHT

De uitspraak ‘er gaat
niets boven Groningen’ klopt misschien niet helemaal, maar als het om één ding
gaat, is de provincie onovertroffen.
Nergens vind je zo gruwelĳk veel
bĳzondere, historische orgels
per vierkante kilometer. Het zĳn
pronkstukken in de vaak kleine
kerkjes die op de hoogste punten
van de wierden staan, de terpen
van zeeklei die eens bescherming
boden tegen het zoute water. Ieder
plaatsje heeft wel zo’n klinkende
tĳdmachine, meestal bekostigd
door rĳke herenboeren. Sommige
orgels zĳn wereldberoemd. Dus
kan het zomaar gebeuren dat er in
een dorpje met 245 inwoners een
bus vol Koreanen stopt.
Appingedam
Vandaag zoeken we er een paar
op, per fiets. ‘We’ wil zeggen:
organist Tymen Jan Bronda, uit
‘de stad’ (Groningen-stad dus)
en ik. We beginnen de tocht in
Appingedam, ooit een bloeiend

handelscentrum en de grote uitdager van de stad Groningen, nu
een lieflĳk plaatsje met hangende
keukens (google maar eens)
boven ’t Damsterdiep. Oeps,
vergeten: het is zondag, de fietsenverhuur is dicht. Gelukkig
heeft Appingedam een treinstation waar altĳd wel een paar
OV-fietsen staan. Ik haal er een
uit een box. Daar gaan we.

er in dit ding. “Hoor je dat fluitregister?”, zegt Bronda. “Het
lĳkt net of de pĳpen ‘oe’ zeggen.” Niet schrikken: het orgel
staat in middentoonstemming,
dus sommige samenklanken
klinken superzuiver, andere zĳn
juist valsig - dat is de charme. Na
afloop eten we een boterham
met gegrilde groenten in Theehuis Het Pronkje. Wat een lieve
mensen overal.

Krewerd
Zeerĳp
We fietsen langs een steenfa“Vergeet niet om je tegenliggers
briek, langs eeuwenoude boerte groeten”, zegt Bronda. O ja.
derĳen en dwars door een
vogelbroedgebied naar Krewerd. Een krachtig ‘moi!’ volstaat. We
zoeven richting Godlinze, waar
Daar, in de tussen bomen vereen poppig kerkje staat, en we
scholen romanogotische Mariavoelen dat we
kerk uit de 13de
moeten klimeeuw, met de
“VERGEET NIET OM JE TEGENLIGGERS
men, de wierde
bakstenen op z’n
TE GROETEN”
op. Door naar
roodst, staat het
Zeerĳp. Dit dorp, met de toren
oudste orgel van de provincie,
los van de kerk, werd bekend
uit 1531. Het heeft panelen aan
de zĳkanten waar orgelpĳpen op door de aardbevingen, maar zou
beroemd moeten zĳn om zĳn
geschilderd zĳn, zo lĳkt het groorgel. Het stamt in aanleg uit de
ter dan het is. Dankzĳ betrokken dorpsbewoners is het kerkje 17de eeuw, maar eigenlĳk is het
vooral een reconstructie, omdat
elke dag van het jaar geopend.
het in de jaren dertig van de
Wil je op het orgel spelen?
vorige eeuw ‘fataal is verbouwd’
Even bellen en de sleutel wordt
- de trillende grond is niet de
gebracht. De commissie vraagt
enige vĳand van dit erfgoed. Nu
een vrĳwillige bĳdrage van 10
klinkt het weer majestueus mild,
euro voor onderhoud.
aards ook. Een verdwaalde zwaBronda speelt een stuk van Fres- luw vliegt door de kerk. Die wil
hier nooit meer weg.
cobaldi. Wat een oerkracht zit

Eenum
In het nabĳgelegen Loppersum is
het orgel (17de eeuw) pas gerestaureerd. Een statig dorp. Het
orgel is van vers bladgoud voorzien en weer olĳ fgroen gemaakt.
Wat kan dit ding schreien.
Door naar Eenum. De wierde is
daar half afgegraven, omdat de
grond als proto-kunstmest kon
worden verkocht. Nu is er een
soort ravĳntje en beneden een
verlaten voetbalveld.
Maar wat echt bĳzonder is: hier
wonen zeventig mensen, toch
staat er een orgel (uit 1704) van
Arp Schnitger, die de Stradivarius van de orgelbouw wordt
genoemd. Schnitger bouwde
relatief eenvoudige orgels voor
de dorpen (ook Godlinze heeft
er een) met maar één klavier,
maar hĳ had niet veel nodig om
twee mannen anno 2020 tranen
in de ogen te bezorgen. Prachtig houtsnĳ werk, blank eiken.
‘Blied dat joe der binn’n’, staat
er gekrĳ t op een bordje naast
de preekstoel. Geheel wederzĳds, kerkje.
Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het
zomermagazine van de Volkskrant (11 juli 2020). Merlĳ n Kerkhof (1986) is schrĳ ver en muziekredacteur van
de Volkskrant. Hĳ studeerde muziekwetenschap aan de
Universiteit Utrecht en voltooide een master journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam.
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Kerkdiensten: 30 augustus
hopen we weer een kerkdienst te
houden, voorganger dhr. Sj. Bakker
uit Urk.
Aanvang: 9.30 uur.
Pastorale hulp: mocht u die
nodig hebben, geeft u dat dan door
aan een van de ouderlingen.
Zieken, en allen die pĳn en verdriet
hebben wensen we Gods troost en
nabĳheid toe. Met mw. De Vries
gaat het helaas niet zo goed, we
wensen haar beterschap en veel
sterkte toe, dat laatste ook voor
haar vriendin.
Bloemen: gaan naar mw. J.M. LokWesterbeek met onze hartelĳke
felicitaties voor haar verjaardag op
16 augustus.
Overweging: door Joke Verweerd
uit Toeval bestaat niet.
Openbaring 1:8, “Ik ben de alfa
en de omega,”zegt God de Heer,
“ik ben die is, was en die komt, de
Almachtige.”
Alles wat er ligt tussen begin en
einde is voor de Heer met één blik
te overzien. Hĳ heeft grip op het
geheel van gebeurtenissen en ervaringen van jouw en mĳn levensloop.
Wat een zegen dat wĳ dat overzicht niet weten, niet hoeven meesjouwen. Het zou geen leven zĳn
als je wist wat de toekomst voor je
in petto had. Je zou geen stap meer
durven zetten, je zou aldoor op
de vlucht zĳn. Je zou in ieder geval
nooit meer onbekommerd kunnen
genieten. Je zou almaar rekenen en
tellen hoe lang nog voordat de bĳl
valt, de bom barst, de zeis maait.
Dat de Heer het weet en ik niet,
dat is genade! Er is een oud lied dat
mooi blĳft: Wat de toekomst brengen moge, mĳ geleidt des Heren
hand, moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land!. Als je die
hand voelt, loop je zonder struikelen, zelfs in het donker.
We moeten naar Mokum (2)
(Ds. Oscar Lohuis)
Aan de overkant van de Portugese
Synagoge staat de Grote Synagoge.
Samen met drie andere synagogen
die in de loop der tĳd gebouw zĳn,
vormt deze nu het Joods Historisch Museum. Het is niet alleen
indrukwekkend in deze schitterend
onderhouden gebouwen te zĳn,
wat er tentoongesteld wordt is
ook prachtig en leerzaam. Aan de
hand van talloze objecten (waarvan
sommige heel zeldzaam), gebruiksvoorwerpen, schilderĳen, foto’s
en video’s wordt de geschiedenis
van de Joden in Amsterdam en
Nederland uit de doeken gedaan.
Niet alleen rĳke Joodse kooplieden
als Antonio Lopes Suasso, die zich
in 1654 in Amsterdam vestigde,
komen voorbĳ. Ook de Jood met
het zurewaar, die om zĳn hals een
bak met uitjes en augurkjes had
en daarmee de boer opging. Er
is veel aandacht voor de Joodse

gebruiken, rituelen en feesten. Ook
voor een christen is het belangrĳk
hiervan kennis te nemen. In wat
men “de Nieuwe Synagoge” noemt,
is de geschiedenis van de Nederlandse Joden in de twintigste eeuw
tentoongesteld. Daarin natuurlĳk
ook uitgebreid aandacht voor de
vreselĳke geschiedenis van wat er
in de Tweede Wereldoorlog met
de Joden in ons land gebeurd is.
Van de ongeveer 140.000 Joden
die in 1940 in ons land woorden,
zĳn er 107.000 afgevoerd naar de
vernietigings- en concentratiekampen van nazi-Duitsland. Slechts
5200 van hen hebben dit overleefd. Daarmee is Nederland het
land met het hoogste percentage
Joden dat de Holocaust niet heeft
overleefd, bĳna 75 procent. Vanaf 5
juli 1942 werden Joden in Amsterdam opgeroepen zich bĳ de nazi’s
te melden en naar verschillende
verzamelplekken in Amsterdam
te komen. Van daaruit werden zĳ
naar het Centraal Station gebracht
en op de trein naar Westerbork
gezet. Omdat er veel minder Joden
kwamen opdagen dan verwacht,
besloten de Duitsers dat er een
centrale plek moest komen waarvandaan ze alle Joden konden
deporteren. Er werd gekozen voor
de Hollandse Schouwburg. Tussen augustus 1942 en november
1943 hebben hier in totaal meer
dan 46.000 Joden gevangengezeten
in afwachting van hun deportatie.
Daarmee is dit het meest beladen
gebouw in de geschiedenis van
de stad geworden. Vaak moesten
Joodse mannen, vrouwen, kinderen
en bejaarden hier wachten. Soms
uren, dagen, soms vele weken. Er
werden regelmatig meer dan 1500
mensen tegelĳk opgesloten, terwĳl
het gebouw daar helemaal niet op
berekend was met slechts drie toiletten en weinig wasgelegenheid.
Mensen raakten oververmoeid en
kinderen raakten in paniek. Slapen
kon bĳna niet. De voorgevel en het
grootste stuk van de Hollandsche
Schouwburg staan er nog, maar
het grootste gedeelte daarachter is
afgebroken. Op die plek staat een
monument om alle slachtoffers te
gedenken. Ook alle familienamen
van de Joden uit Nederland die zĳn
omgebracht, staan op een muur
geschreven.
Achter de Schouwburg ligt een binnentuin, die destĳds gebruikt werd
als plaats om te luchten. In deze
tuin hangt een indrukwekkende
foto. Je ziet het Joodse meisje
Greetje Velleman, die uitbundig
zwaait naar haar vriendin. Ze ziet
haar schoolvriendin staan in de
kamer van een pand dat uitkĳkt op
deze binnentuin. De foto is door
deze vriendin gemaakt. Naast haar
staat een man die een kopje koffie drinkt. Een echtpaar koestert
zich in de warmte van de zon. Ze
hebben geen idee wat hen te wachten staat. Een paar weken later
wordt Greetje op 17-jarige leeftĳd
in Auschwitz vermoord. (De Hollandse Schouwburg zal later dit jaar
voor publiek gesloten worden voor
een grondige verbouwing).
Een beetje dom uit Gedichten
en Gedachten van Harmen Oosterhof, (van 1950-1955 ambtenaar
ter secretarie van de gemeenten
Kuinre en Blankenham)
Ze leefden samen in het Paradĳs.
Veel vruchten dienden hen tot
spĳs. Maar van één boom, u zult
dat weten, mochten zĳ beslist niet
eten. Toen hĳ toch eens van zo’n
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appel at en Gods gebod dus overtrad, was dat niet verstandig en
daarom, sprak zĳ tot de pers: “Hĳ
was een beetje dom!”
Speldenprik, van Rikkert Zuiderveld: In de kerkdienst dankt men
God met blĳde Psalmen. De Klaagliederen worden bewaard tot na de
dienst.
Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente Blankenham,
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba

Blokzijl

P R OT. G E M .

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

Zondag 16 augustus is er een
onlinedienst met als voorganger ds
Hero Torenbeek uit Emmeloord.
Zondag 23 augustus en ook
zondag 30 augustus eveneens een
onlinedienst en dan is de voorganger ds Jelle Vonk. Alle diensten
worden uitgezonden vanuit de
Grote Kerk in Blokzĳl via kerkdienstgemist.nl. We doen nog zo
door met het online uitzenden
van de diensten. En ‘t lukt in de
meeste gevallen vrĳ aardig nietwaar
om een en ander te ontvangen.
Opnieuw wensen we ieder veel
goeds en ‘s Heren zegen toe!
Overdenking
Het onmogelĳke…U kent ongetwĳfeld het verhaal van Abraham.
Waarbĳ God belooft Abraham vorstelĳk te belonen. Abraham geeft
dan als antwoord dat hĳ dat zinloos
vindt als hĳ geen opvolger heeft
(Genesis 15). Dan vraagt God aan
Abraham om de sterren te tellen.
De uitleg van dit bĳbelgedeelte is
altĳd dat God zĳn beloften nakomt.
Maar is het ook niet zo dat God
Abraham vraagt iets onmogelĳks
te doen? Ga er maar aan staan. Wil
je de sterren tellen? Waar begin je
en waar eindig je. En als er nu iets
moeilĳk is om te tellen dan zĳn
het wel sterren. Waar is het begin,
waar is het einde? En heeft u wel
eens gemerkt dat je op een donkere plek veel meer sterren ziet dan
in een stad met allemaal kunstlicht?
Daagt God Abraham hier niet uit
om iets te doen wat onmogelĳk is
en lĳkt? En dat is niet de enige keer.
Het afschuwelĳke dilemma (het
woord ‘uitdaging’ past hier denk ik
niet) om zĳn zoon Ismaël te offeren. Een onmogelĳke opdracht!
Daagt God ons ook uit om onmogelĳke taken op ons te nemen??
Problemen waarvan we denken dat
er geen oplossing is; milieuproblemen, Corona, racisme, ontbossing,
stikstof, etc. En toch geeft God die
onmogelĳke opdracht. Hĳ wil dat
we er iets mee doen. Ga de sterren eens tellen! Ga iets doen wat
onmogelĳk lĳkt. Maar misschien
ook; ga naar een plek waar je de
sterren beter kunt zien. Een plek
waar kunstlicht je blik niet vertroebelt. Zo trof Abraham een plek
waar een bok in de bosjes verstrikt
zat. Abraham kwam in actie. Hĳ
trok verder, hĳ ging naar een plek
om een offer te brengen. En door
in actie te komen, te dóen, kwam
er een erfgenaam. Kwam er een
bokje die geofferd kon worden in
plaats van Ismaël.

God wil dat we de uitdaging aan
gaan. En ja.. Hĳ houdt zĳn belofte.
Hĳ is er. Maar hĳ zegent en laat zĳn
genade gelden, als we ook van onszelf het uiterste vragen. Het gaat
niet zomaar. God is geen suikeroom. Hĳ vraagt ons om het uiterste te geven. En als we dat doen,
mogen we rekenen op Zĳn belofte.
Veel uitdagingen toegewenst, Janetta Wanders
Reageren mag: mw.wanders@
gmail.com
Pastoraat
We denken aan iedereen die niet
met name genoemd wil worden,
maar waarvan wĳ weten dat ze
onder doktersbehandeling zĳn. Veel
sterkte en we bidden om Gods
nabĳheid.
Jubilea en verjaardagen
Onze felicitaties gaan uit naar hen,
die jarig zĳn, een jubileum of andere blĳde gebeurtenissen te vieren
hebben.
Vakantie ds Jelle Vonk
Wĳ zĳn vanaf 20 juli tot en met 16
augustus afwezig ivm vakantie. Bĳ
bĳzondere gebeurtenissen worden
jullie verzocht contact op te nemen
met de wĳkouderling.
De bloemen gaan als groet van de
gemeente naar Dhr Willem Lok,
Veldhuisweg 5.
Bezoekdienstkalender
Jarig op 3 Aug dhr P. Boes, 84 jaar,
Zuiderzeeweg 2, en dhr J. Lok, 79
jaar, Wetering Oost 42.
Op 5 aug mw M. A van der WerfBoekweg, 87 jaar, Jonenweg 31.
Op 10 Aug dhr J. Wardenier, 78
jaar, Wilhelminastr 1.
Op 15 Aug dhr E. Apperlo, 92 jaar,
Boffersweidje 6.
Op 24 Aug mw J. Eker, 90 jaar,
Wetering Oost 10.
Op 26 Aug dhr M. Timmerman, 79
jaar, Steenwĳkerdiep noord 14.
Op 27 Aug dhr G. Joustra, 81 jaar,
Beatrixstraat.
Op 28 Aug mw J. Pouwels-Boes,
80 jaar Boffersweidje
Op 30 Aug dhr W. Pieffers, 81 jaar,
Zuiderkade 11.
U, allen van harte gefeliciteerd en
een fijne verjaardag gewenst.
Voor de bezoekdienst zĳn er twee
giften binnengekomen van €10.
Hiervoor onze hartelĳke dank.
Namens de bezoekdienst,
Marie Dĳkman- van de Sluis
Ingezonden
Theologische Verdieping voor geïnteresseerden
Waar ga je naartoe? Waar kom je
vandaan? Heeft het leven zin?
Levensvragen die jĳ je misschien op
dit moment stelt. Vanuit het christelĳk geloof blĳken verrassende
antwoorden en inzichten mogelĳk.
Deze inzichten en antwoorden
krĳg je aangereikt in de driejarige
cursus Theologische Verdieping
voor Geïnteresseerden (TVG) in
Kampen. TVG Ĳsselland (voorheen
Kampen) is uniek in zĳn soort: de
cursus biedt een breed palet aan
mogelĳke antwoorden op theologische onderwerpen. Daarmee is er
ruimte voor verschillen.
Ben je geïnteresseerd? Lees meer
over wat deze cursus
http://tvgĳsselland.nl/
Heb je ook zo’n behoefte om
elkaar weer te zien, te spreken.
Dat kan nu. Nodig elkaar eens
uit voor een kopje koffie of een
wandeling. Wat doet deze bĳzondere tĳd met jou? Wat baart je
zorgen? Waar lig je wakker van?
Maar ook… Wat leert je deze tĳd?
Lees verder op pagina 12
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komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Brummen, ds. A.
Boezewinkel te Ameland (federatie
doopsgezind-geref.), die dit beroep
heeft aangenomen
te Heumen, ds. H.T.
Kroesbergen te Zambia
(universitair docent Pretoria,
Zuid-Afrika), die dit beroep heeft
aangenomen
te Piershil (herv.), ds. D.C.
Groenendĳk te Klundert (geref.),
die dit beroep heeft aangenomen
te Tienhoven, proponent M.W.
Gehrels te Amsterdam, die dit
beroep heeft aangenomen
te Diever (herv.) i.c.m.
Dwingeloo (herv.), ds. D.
Bargerbos te Gorssel-Epse
Aangenomen
naar Oosterbeek-Wolfheze
(deeltĳd 70%), ds. I.M. Pluim te
Sittard
naar Rĳnsburg, ds. P. Rozeboom
te Oldeboorn
Beroepbaar
proponent L. Groeneveld te
Amsterdam
proponent M.G. van Diepen te
Gouda, die inmiddels een beroep
heeft aangenomen van Reeuwĳk
(De Ark) en daar op 6 juli intrede
deed
proponent M.J.W. Brederoo te
Ĳsselstein
proponent B. Visser te Houten,
die beroepen is te Woerden
(hervormd, Centrum-Oost)
GEREF. KERKEN (VRĲG.)
Aangenomen
naar Leek, ds. T. Waalewĳn te
Lutten
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Nobleford (Alberta, Canada),
ds. G.M. de Leeuw te Grand
Rapids (Beckwith Avenue), VS.
Bedankt
voor Bodegraven, voor
Groningen en voor Vlissingen,
ds. H. Brons te Vlaardingen
voor Katwĳk aan Zee, ds. A.
Vermeĳ te Oosterend (Texel)
voor Lisse, ds. H. Hofman te
Kalamazoo (Michigan, VS)
voor Ridderkerk-Slikkerveer,
ds. B. Labee te Veenendaal
GEREF. GEM. IN
NEDERLAND
Bedankt
voor Nieuwaal, ds. M. Krĳgsman
te Arnemuiden

Oproep Jezus
centraal in Week van
Gebed voor eenheid
Blĳf in mĳn liefde. Je leest het
in het Evangelie van Johannes.
Zusters uit de oecumenische
kloostergemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) zĳn geheel
toegewĳd aan eenheid en gebed.
Ze hebben het thema voorbereid
voor de jaarlĳkse gebedsweek
voor de eenheid van de christenen. Komend najaar beginnen
lokale kerken met de voorbereiding. Er is veel materiaal voorhanden, zoals een orde van dienst.
Week van Gebed, 17 t/m 24 januari 2021. Informatie:
www.missienederland.nl
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Wat hoor je opnieuw, draag je mee
en wil je beslist vasthouden, niet
vergeten? En wat doet dat met je
geloof? Heb je zin om met anderen
hierover in gesprek te gaan? Meld
je dan aan, laat het weten. Er zullen
kleine groepjes worden gevormd
om samen in gesprek te gaan.
Overdag, of ‘s avonds, in de tuin of
tĳdens een wandeling, of wat er te
bedenken valt.
•Zin in een fietstochtje met na
afloop een kopje koffie? Johan
van Dalen organiseert graag een
fietstochtje. Graag aanmelden via
pgb4@xs4all.nl.
Neem deze kans op ontmoeting
waar, geef je snel op. Of organiseer
zelf een ontmoeting in je eigen
omgeving. Info en aanmeldingen
graag bĳ voorkeur zo snel mogelĳk
via Karin Rozendal (mail pgb4@
xs4all.nl of bel met 06 23327236)
Oproep
Onderstaand zĳn de rekeningnummers te vinden van de Diaconie,
van de Kerk en van de Zending.
Ook nu er alleen online diensten
gehouden worden roepen we
elkaar op om bovenstaande drie
organen te blĳven gedenken in uw
gaven! Alvast hartelĳk dank.
Diaconie | collectes
Stichting project voice Uganda.
De zorg van deze stichting spitst
zich vooral toe op de vrouwen en
kinderen in de sloppenwĳk Nsooba
Oost Mutage in Kawenpe divisie in
Kampala in Uganda.
Er is groot gebrek aan toiletten
en watertanks. De stichting wilde
zich dit jaar richten op de bouw
van 6 toiletten en 2 watertanks van
10.000 liter. Het bestuur in Uganda
noemde het een groot project
voor hun gemeenschap.
En dan, Corona tĳd.
Het bestuur in Nederland heeft
veel verzoeken om steun verzonden, maar er wordt weinig vergaderd, en op dit moment weinig
geld gedoneerd aan de stichting. In
Uganda gaat het ook heel moeizaam, vooral omdat de hotels dicht
zĳn, wat een belangrĳk afzetgebied
is. Er zĳn ook geen markten. De
vrouwen en kinderen die onder
de stichting vallen hebben voedsel
tekort en ook geen financiële middelen om eten te kunnen kopen.
De diaconie heeft besloten om de
collecteopbrengsten van juli aan de
Stichting Project Voice te doneren.
Helpt u mee?
We vragen u: wilt u, als het mogelĳk is een bedrag overmaken naar
de rekening van de diaconie?
NL50 RABO 0322 0480 79
We houden u via de zondagsbrief
1x per maand op de hoogte hoeveel geld er op de rekening is binnengekomen.
Draagt u digitaal ook iets bĳ, nu
de collectezakken niet rondgaan?
Samen zĳn we de kerk in actie: wĳ
geloven in delen.
Collectes
In deze verwarrende tĳden missen we elkaar. Gelukkig zĳn er veel
mogelĳkheden om op creatieve
wĳze toch naar elkaar om te zien
en samen kerk te zĳn. Ook de collecten horen hierbĳ. Zonder de
collecten zĳn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping
om onze gave, ook in collecten, te
delen met de geloofsgemeenschap
en met medemensen in nood, is
wezenlĳk voor ons samen kerk-zĳn.
Vandaar de oproep om uw gift
onder vermelding van het collecte-

doel over te maken op het aangegeven rekeningnummer:
1e collecte: Diaconie (NL50 RABO
0322 0480 79)
2e collecte: Eigen Kerk (NL25
RABO 0301 8240 29)
3e collecte: Beamer & kerk tv
(NL25 RABO 0301 8240 29)
Bĳ voorbaat dank!
Rekeningnummers:
*College van Kerkrentmeesters
NL25 RABO 0301 8240 29 (voor
giften en overig) en NL60 INGB
0000 8294 54 (voor vrĳwillige bĳdrage)
*Diaconie NL50 RABO 0322 0480
79
*Zending NL24 RABO 0301 831
904
Wĳkouderlingen (http://
www.kerkblokzĳl.nl/default.
aspx?lIntNavId=10755) : Erik Ploer,
wĳk 1 (06-30 31 04 74), Janny Flobbe, wĳk 2 (0527-291212), Emmelyn
Snippe-van Dalen, wĳk 3 (0527-29
19 32/06-12 63 40 35, Truus van
Oversteeg, wĳk 4 (0527-24 04
01), Joost en Geja ter Meer, wĳk 5
(0521-37 00 82)
Predikant: ds. Jelle Vonk (jjvonk@
hetnet.nl,06-20 47 69 31)
Koster: Joop en Aukje Prins
(aukje@blokzĳlerbrok.nl, 0527-29
28 33)
Zomerpakketten
Er is een vraag bĳ de diaconie binnengekomen of wĳ voor 15 mensen
(11 gezinnen en 4 alleenstaanden)
een zomerpakket willen samenstellen. Het zĳn mensen die heel weinig
te besteden hebben. De informatie krĳgen wĳ van het Leger des
Heils. Zĳ geven aan hoe het gezin
is samengesteld en waar je ze mee
zou kunnen verrassen. De mensen
wonen in onze regio. De bedoeling is dat het pakket bĳ de mensen
zelf wordt gebracht. Globaal moet
men er niet meer dan €25,- tot
€50,- aan besteden. Het is dus de
bedoeling dat u zelf met de informatie die u ontvangt, een pakket
samenstelt en dat ook bĳ het gezin
brengt. (Misschien is het wel leuk
om samen met iemand een pakket
samen te stellen, bĳv. familie, vrienden, vriendinnen, buurvrouwen
enz.)
Denkt u dat vinden wĳ wel leuk
om daar aan mee te werken, of
wilt u meer informatie, dan kunt u
contact opnemen met Hans Kloek
via. telefoon 06-19363358 / 0527291592 of famkloek@hotmail.com
(Wilt u wel meewerken, maar het
geld is een probleem, laat het dan
weten. De diaconie zoekt daar een
oplossing voor.)
Een reactie van een gemeentelid;
‘Toen we de oproep zagen in de
zondagsbrief over de zomerpakketten dachten we direct, wat
een mooi initiatief, wĳ doen mee.
Dezelfde week hebben we met ons
zessen afgesproken en de inhoud
van de pakketten besproken.
We hebben twee pakketten
gemaakt voor gezinnen. Op de formulieren stonden met name wensen voor de kinderen zoals knutselpullen, oordopjes voor de telefoon
en lego. Allemaal wensen die onze
kinderen toch al snel als gewoon
zien, wat niet voor iedereen zo is.
De dag erna hebben we de inkopen
gedaan, aangevuld met een bon
voor de Hema en veel andere leuke
zomerspullen. Op zaterdagochtend
hebben we de manden mooi ingepakt en persoonlĳk langs gebracht.
Leuk om te geven. Mooi en dankbaar om te zien.’
Samen comforters en tassen

maken
Wilt U meedoen aan het maken
van lappendekens (comforters) en
tassen voor mensen in b.v. vluchtelingenkampen, doe dan mee aan
dit initiatief. Iedereen die geïnteresseerd is kan meedoen. Er zĳn veel
verschillende dingen te doen, zoals
knippen of snĳden van stof, spelden, naaien, knopen enz. Het is dus
niet noodzakelĳk om een volleerd
handwerkster of handwerker te
zĳn. Samen aan de slag geeft verbondenheid en plezier. Voor meer
informatie graag contact opnemen
met Janneke Bakker-Kikstra, Burg.
Nilandtweg 20, 8356HM Blokzĳl, jannekekikstra@planet.nl, tel.
0612253190
Kerk zĳn tĳdens Corona
Vanuit de kerkenraad
In de maand juni hebben we als
kerkenraad maar liefst twee keer
vergaderd in de Grote Kerk. We
hadden elkaar lang niet gezien en
we hebben de vergadering opgeknipt in twee avonden.
Zoals gebruikelĳk in de maand juni
zĳn de jaarrekeningen 2019 van
de kerkrentmeesters, diaconie en
het Burger Weeshuis toegelicht en
ondertekend.
Verder is uitgebreid met elkaar verkend welke mogelĳkheden er zĳn
om te komen tot verbinding nu er
geen wekelĳkse kerkdienst is. Tot 1
september geen fysieke kerkdienst.
De Grote Kerk blĳft dicht. Dat is
het besluit. En moeilĳk ook om te
aanvaarden. De online dienst en de
zondagsbrieven zĳn onze huidige
middelen om bĳ de mensen binnen
te komen. Daarnaast zĳn er weer
enkele bezoekjes gedaan door Jelle
en vanuit het pastoraat. Alles kleinschalig. Het initiatief om tot kleine
koffiemomenten te komen, een
fietstochtje te organiseren is inmiddels al via de Zondagsbrief vermeld.
In de vergadering is vooruitgeblikt
en is gekeken naar het nieuwe
kerkelĳk jaar. De komende tĳd zal
gewerkt worden aan een winterprogramma, deze zal in september
worden gepresenteerd. Ook met
betrekking tot de kerkdiensten
na 1 september wordt e.e.a. weer
ingepland. De startzondag op 20
september is er één van. Zo langzamerhand zal de organisatie hiervan
ook op gang moeten komen. De
wisseling van ambtsdragers is uitgesteld maar wordt dit najaar ook
ingepland. Blĳven uitstellen is geen
optie en we moeten misschien wel
toe naar een ‘nieuw normaal’.
Het moderamen zal half augustus
bĳeen komen om te beoordelen
hoe we verder kunnen gaan na 1
september. En vanaf september
pakt de kerkenraad de draad weer
op.
Als je van een fysieke dienst naar
een online dienst gaat, zĳn er allerlei veranderingen. Het heeft ons
ook mooie dingen gebracht. Als we
weer terug gaan naar een fysieke
dienst, wordt het dan weer als vanouds? Of zĳn er toch elementen
van de afgelopen periode de moeite
waard om mee te nemen? Onderzoekt alles en behoudt het goede.
Het belang van communicatie en
gebruik van de middelen is actueler dan ooit. Momenteel wordt
gekeken naar de huidige website.
De website is toe aan vernieuwing
en achter de schermen wordt hard
gewerkt om de website te voorzien
van actuele inhoud. De kerkenraad
verkent de scipio app. Er kan veel
met deze app maar er moet wel
onderzocht worden of het bruik-

baar is. In een kleine groep deze
app verkennen is dan heel handig.
Dit was weer een greep van de
besproken punten in de kerkenraad. Namens de kerkenraad wens
ik je een fijne zomerperiode toe.
Behoed ons, bewaar ons, zegen ons,
Gĳ die ons hebt toegekeerd naar
elkaar, om elkaar te zegenen, te
bewaren, te behoeden. Moge het zo
zĳn!
Karin Rozendal (scriba)
Vanaf 1 juli mogen de deuren
van de kerken weer beperkt open.
Dit gaat gepaard met inachtneming
van richtlĳnen en spelregels. Deze
regels zĳn uitgebreid en strikt en
vraagt veel van vrĳwilligers. Wĳ
kiezen ervoor om de deuren vooralsnog gesloten te houden tot 1
september a.s.
Wĳ nemen de zorg voor onze
gemeenteleden en gasten serieus en willen niemand in gevaar
brengen. We hebben besloten tot
nader order geen kerkdiensten met
bezoekers te houden.
De online diensten blĳven wĳ aanbieden via www.kerkdienstgemist.
nl.
We zĳn blĳ dat we online diensten
kunnen blĳven aanbieden in de
huidige vorm en kwaliteit. Onze
wekelĳkse zondagsbrief proberen
we wekelĳks te voorzien van extra
inhoud. We zoeken naar verbinding op een andere manier door
activiteiten te organiseren op een
wĳze passend bĳ ons en deze tĳd.
We maken dit kenbaar via de Zondagsbrief, de website en facebook.
Helaas blĳven de deuren van de
Grote Kerk ook gesloten voor toerisme.
De startzondag van 2019 zĳn we
begonnen met ‘een goed verhaal’.
Wie had kunnen bedenken dat
we in zo’n groot verhaal terecht
zouden komen. Voor een vraag of
een suggestie kun je altĳd contact
opnemen met je wĳkouderling, de
predikant of de scriba. Een hartelĳke groet namens de kerkenraad,
Karin Rozendal (scriba)
Facebook
Wordt vriend op facebook van de
kerk Blokzĳl- Scheerwolde en we
delen met u en jou de bĳzondere
activiteiten, die er zĳn in en om de
kerk!
Kopĳ eerstvolgende nummer voor
het nummer dat vrĳdags uitkomt:
kopĳ tot uiterlĳk zaterdagmiddag
12.00 uur naar Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl

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

Vanaf 9 augustus is het in onze
Protestantse gemeente Giethoorn
weer mogelĳk om diensten mee te
maken op zondag! Ik spreek nog
niet over “kerk” diensten, want we
komen vooralsnog eerst samen in
het Protestants Centrum. Door de
Corona-maatregelen, met de name
de 1,5 m. regel, wordt het houden

van een dienst in de kerk erg moeilĳk. Maar gelukkig hebben wĳ een
multifunctioneel Protestants Centrum, waar wĳ met wat schuiven
van de stoelen prima terecht kunnen. We zullen nog niet samen zingen, omdat enthousiast gezang ook
een bron van besmetting kan zĳn.
Wel kunnen we tĳdens de dienst
kĳken en luisteren naar liederen via
de beamer/geluidsapparatuur. Het
zal in het begin even vreemd zĳn en
wennen, maar we maken er samen
mooie vieringen van.
Omdat ventilatie belangrĳk is en we
buiten alle ruimte hebben, is het
plan om zondag 16 augustus een
viering te houden op de parkeerplaats bĳ het Protestants Centrum
(bĳ slecht weer binnen). Op zondag
23 augustus houden we een avondmaalviering, waarbĳ u denkbeeldig
kunt delen in brood en wĳn en op
30 augustus vieren wĳ de dienst in
de tuin bĳ de fam. Petter aan de
Jonenweg 15. Voor wie er nog niet
bĳ kan zĳn: de diensten worden
opgenomen en zĳn later op youtube te bekĳken. (www.youtube.
nl. Zoek op: pkn Giethoorn) Ik zie
er naar uit om u en jou graag weer
te ontmoeten. Er is vast veel bĳ te
praten; op afstand. Koffiedrinken
doen we in het Protestants Centrum nog niet, omdat je dan snel
geneigd bent dicht bĳ elkaar te gaan
zitten. We hopen, dat er geleidelĳk aan meer mogelĳk is. Het zal
weer een vreugde zĳn de kerkklok
op zondag te horen luiden en het
geloof samen te vieren. Ds. A. van
Waard
Dienst in het Protestants
Centrum
Op zondag 9 augustus hebben we
dankzĳ extra inspanningen van de
predikant, een lid van het beamerteam en de beheerster gelukkig
weer een “kerk” dienst kunnen
houden in het Protestants Centrum. De voorganger was onze
eigen predikant en omdat er niet
gezongen kon worden, waren er via
het you-tube kanaal en met behulp
van de beamer en de geluidsinstallatie uitvoeringen van toepasselĳke liederen te zien en te horen.
Er waren in totaal zo’n twintig
gemeenteleden bĳ de “dienst”
aanwezig met in achtneming van
de daarvoor geldende richtlĳnen.
Ondanks de beperkingen ten
opzichte van een gebruikelĳke
dienst was het een mooie dienst en
het was goed om als gemeenteleden elkaar weer te zien en samen
ons geloof te belĳden.
Zomerzending
De diaconale collecte voor de
zomerzending op zondag, 16 augustus, is bestemd voor de Presbyteriaanse kerk in Rwanda. Rwanda is
een klein maar dichtbevolkt land
in Oost-Afrika met een zeer jonge
bevolking. Zeventig procent van de
Rwandese bevolking is jonger dan
dertig. Het land is volop in ontwikkeling. De kerk helpt jongeren en
arme gemeenteleden om meer
inkomsten te krĳgen. Jongeren
leren een eigen bedrĳf opzetten
en worden ook getraind in allerlei
leiderschapscursussen, die ze direct
kunnen toepassen in hun kerk. Wie
daarvoor in aanmerking wil komen,
moet meedoen met een gebedsgroep, evangelisatie of een diaconale activiteit. Landbouwtrainingen en
spaargroepen verbeteren het leven
van veel mensen. De wat oudere
generatie heeft nog veel last van de
Lees verder op pagina 13

Protestants
Henric de C
8374 KL K

Scriba: scrib

www.kuinr
protestants
www.faceb
pknkuinreb

zondag 16 augustus 2020

Vervolg van pagina 12

genocide die daar in 1994 plaatsvond. In de kerk leren daders en
slachtoffers met elkaar praten.
Zo is de Rwandese kerk een plek
van hoop, hulp en verzoening.
Samen zĳn we de kerk in actie: in
Nederland en in Rwanda. Door uw
bĳdrage aan deze collecte kan de
Rwandese kerk jongeren, armen
en getraumatiseerde mensen een
steun in de rug geven.
Beste gemeenteleden,
Deze keer als bĳdrage in dit blad
het toepasselĳke thema gedicht: In
zomerse zonneschĳn (een rondeel).
Ik vond het op www.Gedichtensite.
nl en de dichter heet: Greta Casier.
Onder windstille bomen
zalig liggen dromen
kind van de schepping te zĳn
komen tot het bewustzĳn
Zĳn Paradĳs zal komen
in zomerse zonneschĳn
onder windstille bomen
geen hart- of zielenpĳn
maar een warm thuiskomen
waar genade zal stromen
uit Zĳn liefdesfontein...
In zomerse zonneschĳn.
Ik wens u en jullie een fijne en gezegende zomertĳd toe. Met een hartelĳke groet, Petra van Wieringen.

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

De bloemen gingen zondag 12 juli
naar de fam. Wiersma uit Emmeloord. Mevr. Wiersma moest lange
tĳd in de Schakel in Emmeloord
verblĳven.
Zondag 19 juli gingen de bloemen
naar mevr. R. Feenstra-Mulder in
Munnekeburen, die een operatie
moest ondergaan.
Zondag 26 juli gingen de bloemen
ter bemoediging naar de dhr. D.
Elzinga, Vĳverpark.
Zondag 2 augustus zĳn de bloemen
ter bemoediging naar dhr. F. de
Boer gegaan, na het overlĳden van
zĳn echtgenote.
Op zondagmorgen 19 juli is rustig
ingeslapen mevr. Maria Wiepkje de
Boer-Kamman, op de leeftĳd van
84 jaar. De uitvaart heeft inmiddels
plaatsgevonden op donderdag 23
juli jl. Wĳ wensen de familie heel
veel sterkte en bidden om Gods
nabĳheid.
Meditatief Moment
Adem van liefde
Het eerste teken van leven is ademen. En het is het laatste wat we
doen voor we het leven laten: we
blazen onze laatste adem uit. Ademen is leven.
Maar toch vergeten we vaak te
ademen tĳdens ons leven. Vergeten
we daarmee ook niet te leven? Af
en toe op adem komen doet ons
goed. Om los te komen van alle
prikkels, hectiek, snelheid, lawaai
en drukte die bĳ ons leven horen.
En die er maar al te vaak voor zorgen dat we geleefd worden in plaats
van dat we leven. Dat geldt ook
voor de wereld waarin we leven.
De samenleving die doordraait.

Sociale media die als openbare
en kwetsende uitlaatklep wordt
gebruikt. Een economie die niet
ingesteld is op krimp en dus verkrampt. Een beleid waarin weinig
plek is voor andere culturen en
opvattingen. Ook de wereld zou
er goed aan doen om op adem te
komen. Dat is eng. Want al lĳkt op
adem komen een synoniem van
rust, het tegenovergestelde is vaak
het geval.
Loslaten brengt ook onrust met
zich mee. Onzekerheid. Omdat
we dan pas echt in contact komen
met onszelf. En in contact komen
met elkaar. Maar oh wat een feest
als dat wel lukt! Als we gewoon
zĳn. Ontspannen. Zonder schone
schĳn of maskers. Dan creëren we
ruimte. Innerlĳke vrede. We kunnen weer kracht voelen. Energie
opdoen. Dan ervaren we de adem
van liefde. En misschien ook wel
iets van de adem van God!!
In de bĳbel staat het prachtig verwoord: “Ik zal jullie mĳn adem
geven, zodat jullie weer tot leven
komen” (Ezechiël 37). Op adem
komen om weer te kunnen leven.
En wel: ‘Leven in het perspectief
van Gods licht’, aansluitend op het
landelĳke thema van onze kerken
‘Het Goede Leven’.
Iedereen een goed en zegenrĳk seizoen gewenst.
Guus Doorn
Voorgangers in de maand augustus:
2 augustus Ds. F. Westerman 10:00
uur
9 augustus Ds. W. Kok 10:00 uur
16 augustus Ds. C. Aalbersberg van Loon 10:00 uur
23 augustus Ds. H. Torenbeek
10:00 uur
30 augustus De heer J. Smit 10:00
uur
In tĳden van corona is het goed
om naar elkaar om te kĳken en
een beetje voor elkaar te zorgen.
Mocht u hulp nodig hebben, voor
het halen van de boodschappen,
medicĳnen, post wegbrengen enz.
dan mag u altĳd Clara Mulder bellen op 0527-231367. O ja, denk niet:
“laat maar.” Nee gewoon doen! We
zĳn er om elkaar te helpen
Als kerkenraad willen wĳ u vragen
als er ziekte is of behoefte aan een
gesprek contact op te nemen met
de scriba of de ouderling. Wĳ zĳn
graag op de hoogte.
Met een vriendelĳke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.
GZ-POST: speciaal voor u
De makers van het Gezamenlĳk
Zondagsblad presenteren: GZPOST. Een soort ansichtkaart in
uw digitale brievenbus! Op deze
ansichtkaart staat iets bemoedigends, inspirerends en informerends. Bent u al nieuwsgierig? Meld
u zich dan snel aan! Als u uw mailadres achterlaat op https://gezamenlĳkzondagsblad.nl/gz-post/ ontvangt u GZ-POST gratis. U kunt
ten allen tĳden weer opzeggen.

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

Zondag 16 augustus

Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Jesaja 56:1-7 en Matteus
15:21-28. Jezus is in Fenicië, het
huidige Syrië. Daar ontmoet hĳ een
Kanaänitische vrouw. Haar dochter
is zwaar ziek: zĳ mag zichzelf niet
zĳn en symbolisch staat zĳ voor
een toekomst die door iemand of
iets anders beheerst wordt. Zĳ
leidt een leven dat als bezet gebied
is. Ze is in de greep van een bezettende macht, die haar verhindert
een eigen weg te gaan en haar
zĳn kwade wil oplegt. De moeder
vraagt Jezus om hulp.
Zondag 23 augustus
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Jesaja 51:1-6 en Matteus
16:21-27. Kan een mens leven zonder hoop? De tekst gaat over die
verwachting, de verwachting op de
komst van de Messias. Wie staat te
wachten op de geliefde, vergist zich
voortdurend. Is hĳ het of niet die
je ziet aankomen? Vol verwachting
zĳn schept dus ook een zekere verwarring. Petrus heeft daar een uitgesproken mening over waar Jezus
fel op reageert. Zullen de leerlingen
hem ooit begrĳpen?
Kerkdiensten
U bent op zondagmorgen weer
van harte welkom in de kerk. Wel
moet u van te voren een plaats
reserveren. Dit kan bĳ onze scriba,
dhr. Dekker: tel. 06-106 506 72 of
scriba@pk-steenwĳkerwold.nl De
dienst is ook te volgen via: www.
kerkdienstgemist.nl
I.p.v. een gift in de collectezak kunt
u een bĳdrage overmaken per
bank:
Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943
53 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gem. Steenwĳkerwold
Kerkrentmeesters: NL 17 RABO
0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Steenwĳkerwold
Bloemen
Met een hartelĳke groet en een
bemoediging zĳn de bloemen uit de
dienst van zondag 19 juli gebracht
bĳ dhr. H. Nĳenhuis aan de Pastoor
Muitemanstraat. De bloemen uit de
dienst van zondag 26 juli zĳn met
een hartelĳke groet en een bemodiging gebracht bĳ mevr. C. Plat in
de Woldleite. Met een hartelĳke
felicitatie voor haar 93e verjaardag zĳn de bloemen uit de dienst
van zondag 2 augustus gebracht
bĳ mevr. H.A. Wibbelink-Reterink
in de Herbergier. En op zondag 9
augustus zĳn de bloemen uit de
dienst met een hartelĳke groet en
een bemoediging gebracht bĳ dhr.
H.J. Snĳder aan de ten Dale.
Giften
Ouderling dhr. Klarenberg ontving
€20,- voor de kerk. En ds. van Veen
ode afgelopen tĳd ook weer een
aantal mooie giften binnen: 4 x €
25,-. 2 x € 50,-, 3 x € 10,-, € 30,-,
€ 40,-, € 20,- € 18,50 en € 7,50.
We willen iedereen heel hartelĳk
bedanken voor hun bĳdrage.
Kontakt
Kopĳ voor het volgende nummer
van Kontakt kunt u tot en met
woensdag 26 augustus inleveren via:
kerkelĳkbureau@pk-steenwĳkerwold.nl
Overleden
Op zondag 19 juli ontviel ons
Evert Jan Koop Veurman. Hĳ
werd als oudste van twee broers
geboren in Zuidveen, waar hĳ
opgroeide op de boerderĳ van zĳn
vader, die hĳ later opvolgde, om in
1992 plaats te maken voor zoon
Harry. In het levensbeeld van haar

vader vertelde de oudste dochter
Marry hoezeer hĳ, zorgzaam en
zorgvuldig als hĳ was en toegerust
met een helder verstand, boer was
in hart en nieren en daarbĳ, net als
zíjn vader, altĳd open stond voor
innovatie. Al vóór de oorlog was
er een melkmachine. Verschillende
collega’s heeft hĳ daarmee leren
omgaan. In het begin van de jaren
’90 kwam hĳ met zĳn vrouw Aly
op Thĳ wonen en maakten zĳ deel
uit van de Protestantse Kerk. Op
zondagmorgen bezochten zĳ trouw
de diensten, tot hĳ twee jaar geleden een ongelukkige val maakte en
het gaandeweg steeds minder met
hem ging. Kort voor zĳn sterven
heeft hĳ nog de zegen mogen ontvangen. Daarbĳ lazen we Psalm 23
‘De HEER is mĳn Herder’, de lezing
die ook klonk in de dankdienst
voor zĳn leven welke, voorafgaande
aan de begrafenis op De Nieuwe
Landen te Kallenkote, in de Protestantse Kerk te Steenwĳkerwold
werd gehouden.
Ons gebed en meeleven gaat uit in
het bĳzonder naar zĳn vrouw Aly,
nu zĳ, na een gelukkig huwelĳk van
64 jaar, zonder haar geliefde man
verder moet, en naar de vier kinderen Aart, Marry, Harry en Greetje
en de schoon- en kleinkinderen.
Moge de gedachtenis van Evert Jan
Veurman tot zegen zĳn voor allen
die hem hebben gekend. Ds. Gerrit
van den Dool
Overleden
Pietertje Kuiper werd op 15
april 1934 geboren op Westenwold
in een gezin met nog 3 broers en
1 zusje. Pietje, want dat was haar
roepnaam, ging naar de openbare
basisschool op de Basse. En de middelbare opleiding volgde ze op de
Katholieke huishoudschool te Gelderingen, waar ze les kregen van de
nonnen.
Ze hield van pret maken en was
daar een voortrekker in. De nonnen moesten goed orde houden.
“Wanneer Pietje wat minder stout
was”, mocht haar zusje ook komen,
zeiden ze.
En zo gebeurde. Duidelĳk was dat
ze een vrolĳk kind was.
Vanuit haar slaapkamer zag ze
Wicher Wĳcherson met de melkwagen vaak voorbĳ rĳden, ze vond
hem erg leuk en zwaaide naar hem.
Ook hĳ zag haar en vond haar leuk.
Het werd een verkering, toen zĳ
elkaar tĳdens de catechisaties van
de toenmalige Hervormde kerk
in kerkbuurt ontmoetten. Pietjes
vriendinnen hadden haar namelĳk
meegenomen naar de catechisatie,
van huis uit was zĳ “niet-gelovig”
opgevoed. Pietje werd geraakt
door de verhalen in de bĳbel en
ging voortaan haar leven door met
een sterk geloof in God. Met veel
plezier zong zĳ in het Protestants
Kerkkoor en de liederen hielpen
haar. Zingen was haar lust en haar
leven. Het lied: “Tel uw zegeningen” uit de bundel van Joh. de Heer
werd één van haar lievelingsliederen. Deze mochten we ook in de
afscheidsdienst laten horen. Pietje
was geen prater over haar geloof,
maar je wist hoe intens ze dat
beleefde, zeiden haar kinderen.
Als eerste werd dochter Grietje
geboren, daarna kwam zoon
Menno en dochter Willie maakte
het gezin helemaal compleet. Ze
genoot van de kinderen, was er
voor hen en ging graag met Wicher
en de kinderen op vakantie. Trots
was ze op haar kinderen, schoonkinderen en later op de kleinkinderen. Moeilĳk was het voor haar en
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haar gezin toen zĳ in 2014 afscheid
moesten nemen van hun man,
vader en opa Wicher. Een aantal
jaren kon Pietje nog zelfstandig aan
de Tukseweg blĳven wonen met
hulp van de kinderen en de thuiszorg. Helaas werd door vergeetachtigheid een volledige verzorging
noodzakelĳk. Gelukkig was er
een plekje in Zonnekamp. En daar
had zĳ het goed. Toen de coronatĳd kwam, vierde zĳ haar laatste
verjaardag, met taart geschonken
door de kinderen, die zagen dat zĳ
ondanks alles toch genoot van dit
feest. Gelukkig konden de kinderen haar weer opzoeken, de laatste
tĳd. Toen kwam de tĳd, dat zĳ haar
leven uit handen moest geven. Op
maandag 20 juli is ze overleden.
Wĳ hebben haar herdacht in de
kerk die haar zo dierbaar was, de
Protestantse kerk van Steenwĳkerwold. Vandaar uit is zĳ op maandag
27 juli naar haar laatste rustplaats
gebracht, waar zĳ samen met haar
man mag rusten in Gods liefde, totdat alles nieuw en goed zal worden.
De dag dat God voorgoed alle tranen zag drogen. ds. Aaltsje van der
Honing
Wĳ leven mee
Als u iets te melden heeft of door
te geven betreffende pastoraat,
neem dan gerust contact op met
één van de ouderlingen of met de
predikant. Het leven van mensen is
vaak een weg van op en neer. Zo
ook in onze gemeente. Sommige
mensen hebben veel zorg nodig. Er
zĳn ook mensen voor wie de toekomst onzeker is of die wachten
op spannende behandelingen of
nadere onderzoeken. En dan zĳn er
de mantelzorgers die soms zwaar
belast worden, maar hun werk met
veel liefde doen. Alle zieken en hun
verzorgers sterkte toegewenst!
Tenslotte,
Een mens, die je reisgenoot wil zĳn
Als er maar iemand is, die met je
meegaat.
Een mens, die je reisgenoot wil zĳn.
Eén die alles met je deelt - licht en
donker,
hoogten en diepten, vreugde en verdriet.
Een mens, die je peilt en respecteert.
Eén die de loop van je gedachten
volgt,
de loop van je dromen, het ritme van
je hart.
Een mens, die je minzaam bevestigt
in wie je
werkelĳk bent.
Een mens met wie jĳ weer meegaat.
Iemand voor wie jĳ weer een reisgenoot
wil zĳn. Enzovoort…
Hans Bouma
uit: Liefde (uitgave Protestantse
Kerk 2011)
Met vriendelĳke groeten, ds. Eric
van Veen
Lees verder op pagina 14
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Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-stad: ds.
D. Wolters, Steiger 27, 8325
HB Vollenhove tel. 0527-239291
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-Ambt:
ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88,
8326 AD Sint Jansklooster tel.
0527-239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl
Scriba: Dhr. H. Wĳermars, Postbus
82, 8325 ZH Vollenhove. tel. 0527243860 scriba@hervormdvollenhove.
nl
Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel.
0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum
"Tilvoorde": mw. N. LasscheRemĳnse, Tilvoorde: tel.
0527-241538 tilvoorde@
hervormdvollenhove.nl
Koster Kapel: mw. G. van
Dalen, tel. 0527-246767 kapel@
hervormdvollenhove.nl

Diensten
16 augustus om 10:00 uur in
de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan.
De organist is dhr. J. Bredewout.
Collectes: GZB zomerzendingscollecte, instandhouding van de eredienst, onderhoudsfonds.
23 augustus om 10:00 uur in
de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds D Wolters voor te gaan.
De organist is dhr. J. Bredewout.
Collectes: diaconie, instandhouding
van de eredienst, onderhoudsfonds.
Bĳ de ochtenddienst van 16
augustus de negende zondag van de
zomer.
De schriftlezing komt uit Johannes
16:13-15
Maar wanneer Die komt, de Geest
van de waarheid, zal Hĳ u de weg
wĳzen in heel de waarheid, want
Hĳ zal niet vanuit Zichzelf spreken,
maar wat Hĳ gehoord zal hebben,
zal Hĳ spreken, en de toekomstige
dingen zal Hĳ u verkondigen.
14Die zal Mĳ verheerlĳken, want
Hĳ zal het uit het Mĳne nemen en
het u verkondigen. Alles wat de
Vader heeft, is het Mĳne; daarom
heb Ik gezegd dat Hĳ het uit het
Mĳne zal nemen en het u zal verkondigen.
Het zal gaan over het werk van de
Heilige Geest.
We zingen onder meer Psalm 25:2
en 7 en gezang 1005. Na de zegen
zingen we een nieuw lied nl. gezang
426: God zal je hoeden; Christus je
voeden, Geest van hierboven geeft
zin en zicht. God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, Vriend in
het duister en Gids naar het licht.
Focus avond. Dinsdag 18
augustus
Op dinsdag 18 augustus willen we
bĳ elkaar komen in de Grote Kerk.
Het betreft de groep die het vorig
seizoen bĳeenkwam in de Kapel.
Vanwege corona maatregelen zĳn
er een aantal avonden komen te
vervallen. We proberen iets in
de halen. Natuurlĳk zal ook deze
avond een ietwat ander karakter
hebben dan normaal. We zitten
op veilige afstand van elkaar, en we
zullen gebruik moeten maken van
geluidsversterking. We beginnen

om 19.30 uur.
Met vriendelĳke groet,
Ds. Hendri Pap
Giften
De Diaconie ontving via Geke
Bron €10 voor Zorgmaatje en
€20 voor het Bloemenfonds via H.
Jordens-Molenberg. Het College
van Kerkrentmeesters ontving via
bankreknr.NL75RABO0301801886
€50 voor de Kerk.
Hartelĳk dank voor deze giften.
Bloemengroet
Er zĳn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van de
gemeente, bloemen gebracht bĳ
Danny Lassche Molenstraat 8a.
Geen zingen in de zomer
Helaas vindt er deze zomer op de
zondagavond geen “Zingen in de
zomer” plaats op vakantiepark “t
Akkertien op de Voorst”. In plaats
daarvan kunt u genieten van een
film met interviews, christelĳke
liederen en mooie beelden van de
omgeving. U kunt de film vinden op
youtube en zoeken via “Zingen in
de zomer 2020 Vollenhove”.
Mariakerk Orgelconcerten
zaterdag 29 augustus.
Zaterdagavond 29 augustus a.s. verzorgen Herman Kamp, Johan Tĳssen, Erik Hofstede en Anne Kroeze
een zeer gevarieerd orgelconcert
in de Mariakerk te Vollenhove. De
speelmogelĳkheden van het in 2012
gerestaureerde orgel van de Mariakerk, door de orgelbouwer René
Nĳsse te Oud-Sabbinge, werden
aanmerkelĳk uitgebreid zodat er
naast barok ook romantische literatuur op gespeeld kan worden. Op
het programma staan werken van
o.a. Johan Sebastiaan Bach, de Toccata in F. BWV 540 en het allegro
uit het Koekoek- en Nachtegaalconcert van G.F. Handel gespeeld
door Herman.Het 2e Choral van
Cesar Franck, dat hĳ schreef in
oktober 1980 – dus kort van zĳn
overlĳden – zal door Erik gespeeld
worden. Anne o.a. zal de “Pastorale” Op. 26 van de Franse componist
– en organist Alexandre Guilmant
spelen. Johan improviseert op een
aantal populaire klassieke thema’s.
Kortom een zeer interessant programma op het fraaie Nĳsseorgel.
- Aanvang 19.30 uur ( kerk open
19.00 uur)
- Entree: € 5,00 p.p. - kinderen tot
12 jaar gratis
- i.v.b. de Max toegestane 60 personen is reserveren noodzakelĳk.
Via E-mail janverkerk@ziggo.nl (
bank en programma )

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

In memoriam Hendrik Lassche- Henk
Op 29 juli 2020 is Henk Lassche
overleden in de leeftĳd van 86
jaar. Hĳ woonde aan de Gasthuisstraat 6 in Vollenhove.
Afscheid hebben we van hem
genomen op 4 augustus in de
Grote Kerk te Vollenhove. In de
dienst hebben we lievelingsliederen van Henk gezongen. Kleinzoon Derk deelde herinneringen
aan opa. De dochters Jenneke en
Astrid vertelden over het leven

van hun vader. Uit hun bĳdrage
putten we.
Henk is geboren op 3 juni 1934 in
de Drostenbos. Het gezin Lassche
bestond uit zes kinderen. Na de
schooltĳd heeft hĳ een schildersopleiding gedaan. Vaak ging hĳ in
het weekend dansen in het Nutgebouw en daar heeft hĳ Harmke
Visscher ontmoet. In maart 1962
zĳn ze getrouwd en gingen in Sint
Jansklooster wonen. Daar werd
dochter Jenneke geboren. In 1964
is de familie verhuisd naar Vollenhove en in dat jaar is ook Astrid
geboren.
Henk heeft een aantal jaren
met Ome Jannus gevist. Daarna
heeft hĳ bĳ verschillende schildersbedrĳven gewerkt. Jarenlang
heeft Henk met plezier en trots
gewerkt aan de restauratie van
de Grote Kerk te Vollenhove. ‘In
onze jeugdjaren was vader veel
aan het werk. Eerst het huis in
de Kerkstraat verbouwen. Ook
ging hĳ vaak in de avonduren nog
uit schilderen en behangen bĳ
mensen thuis. Op de zaterdagen
ging hĳ vaak vis venten met Ome
Jannus naar camping De Voorst.
Met feestdagen was hĳ weer
veel te vinden met moeder in de
cafetaria van ome Frens en tante
Gretha. Hĳ zat eigenlĳk nooit stil.
In 1979 aan Aan Zee een huis
laten bouwen.. Vader heeft hier
altĳd met plezier gewoond.
Zolang hĳ de haven maar zag was
alles goed. Overal zag hĳ wel handel in. In de 70-tiger jaren heeft
hĳ regelmatig huizen ingezet, om
daarna (hopelĳk) het strĳkersgeld
te verdienen. Soms ging het mis,
en bleef hĳ er aanhangen. Maar
geen nood, hĳ verkocht het wel
weer… Voor ons wilde hĳ ook
alles doen, je vroeg hem en hĳ
stond klaar.
Ook anderen deden nooit tevergeefs een beroep op hem. Al was
het ook midden in de nacht om je
bĳvoorbeeld uit het ziekenhuis op
te halen. Hĳ stapte in de auto en
haalde je op. Met zĳn kleinkinderen was hĳ ook erg blĳ. Hĳ stopte
ze regelmatig wat toe. Koken
was niet zĳn hobby. Hĳ kon, zo
gezegd, nog geen ei bakken.
Alleen gestoofde paling dat was
zĳn ding, die mocht ook mĳn
moeder niet koken. Dan vroeg hĳ
ook oma Visscher om te komen
eten… Na jaren op Aan zee 16 te
hebben gewoond gingen ze verhuizen naar Aan zee 28.
In 2018 zĳn ze verhuist naar de
Gasthuisstraat. Dit was erg prettig voor vader want hĳ bleef de
haven nog steeds zien.
Hĳ heeft ook heel wat voor het
huis gezeten kĳken naar de haven
met een sigaret natuurlĳk. In de
Steynen Vuist begon zĳn gezondheid aardig af te nemen. Onze
vader was een gevoelig mens,
maar vond het erg moeilĳk om
over zĳn gevoelens te praten. Hĳ
heeft ook veel verdriet gehad na
het overlĳden van zĳn moeder
en schoonmoeder. Hĳ praatte
er niet over, maar was dan tĳden
heel stil. En toen de bewuste dag
22 juli dat hĳ een herseninfarct
kreeg. Een week later is hĳ ‘s
avonds ingeslapen.” We wensen
zĳn vrouw Harmke en de verdere
familie de nabĳheid en troost toe
van de Goede Herder.’ U mag uw
zorgen op Hem afwentelen van u
ligt Hem na aan het hart.

Vollenhove

AMBT

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

Meeleven met
De heer A. Hoogstede, Oppen
Swolle, Vollenhove, ligt opnieuw in
het Isala ziekenhuis in Zwolle.
Huwelĳk Nick en Jacqueline
Op 29 augustus 2020 hopen Jacqueline Aaten en Nick Boxum in
het huwelĳk te treden. Vanwege de
coronacrisis moest dit feest verzet
worden. Op de kaart lezen we:
‘Eindelĳk is het zo ver! We hopen
er samen met jullie een onvergetelĳke dag van te maken. Om 13.30
uur vragen we Gods zegen over
ons huwelĳk in de Mariakerk te
Vollenhove. Daarbĳ een tekst uit
het Hooglied: I have found The
one whom mĳ soul loves.’ (Song of
Solomon 3:4) Het adres van Nick
en Jacqueline is Bergkampen 13 in
Sint Jansklooster. We wensen hen
een prachtige dag toe.
1. Liefde, eenmaal uitgesproken als
uw woord van het begin, Liefde,
wil ons overkomen als geheim en
zegening.
2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gĳ zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen, laatste
woord dat vrede maakt.
3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gĳ U kennen laat. Liefde
vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad.
4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw. Liefde
houdt ons in het leven, – daarop
hebt Gĳ ons gebouwd.
Focus avond. Op dinsdag 18
augustus willen we bĳ elkaar komen
in de Grote Kerk.
Het betreft de groep die het vorig
seizoen bĳeenkwam in de Kapel.
Vanwege corona maatregelen zĳn
er een aantal avonden komen te
vervallen. We proberen iets in
de halen. Natuurlĳk zal ook deze
avond een ietwat ander karakter
hebben dan normaal. We zitten
op veilige afstand van elkaar, en we
zullen gebruik moeten maken van
geluidsversterking. We beginnen
om 19.30 uur.
Onvangt allen een vriendelĳke
groet vanuit de pastorie, werkelĳk
ik zit er warmpjes bĳ +32 graden!
ds. H.J.H. Pap

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

Als Jezus komt dan verdwĳnt al het
duister,
komt er een einde aan honger en
pĳn.
Als Jezus komt dan verschĳnt Hĳ
met luister,
zal heel de aarde vol heerlĳkheid
zĳn.
Diensten
16-8 - 10.00 uur - voorganger: dhr.
D. de Boer, Hattem – Jeugddienst.
Deze dienst wordt alleen uitgezonden, het is niet mogelĳk deze dienst
bĳ te wonen. 1e collecte: doel
jeugdienstcie. 2e collecte: jeugddienstcie.
23-8 - 09.30 uur – Voorganger: ds.
T. Veenstra, Kampen. 1e collecte:
Diaconie. 2e collecte: Kerk en
onderhoud. 3e collecte: Pastoraat.
30-8 – 09.30 uur – Voorganger:
ds. W.J. Menkveld. 1e collecte:
Werelddiaconaat. 2e collecte: Kerk
en onderhoud.
Uw kunt uw gift voor de collecte
overmaken op bankrek.nr. NL27
RABO 0367 1544 63 of via
de Givt app. Voor meer informatie
zie Nieuwsbrief of Leef Mee.
We kunnen weer naar de
kerk.
De kerkenraad is blĳ dat we (met
een beperkt aantal personen) weer
als gemeente mogen samenkomen.
Om e.e.a. in goede banen te leiden
is het wel noodzakelĳk dat u zich
van tevoren opgeeft.
Wilt u als gemeentelid (evt. met
gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst
bĳwonen dan kunt u zich per e-mail
opgeven voor vrĳdagmiddag 12.00
uur voor de eerstvolgende zondag
via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Wanneer er plaats voor u is, krĳgt u
voor zaterdagmiddag 12.00 uur een
bevestiging per e-mail. Krĳgt u geen
bevestiging, dan kunt u de dienst
dus niet bezoeken. U kunt zich ook
voor meerdere zondagen tegelĳk
opgeven maar houdt u dan wel in
de gaten voor welke zondag u een
bevestiging krĳgt. De dienst wordt
ook uitgezonden maar u komt niet
in beeld. De camera is gericht op de
voorganger, eventueel dienstdoende
kerkenraadsleden en beamer.
NB: Wĳ vragen u in ieders belang
van het onderstaande goede nota
te nemen:
- Als u verkouden bent of andere
klachten hebt blĳft u thuis.
-Mensen van 70 jaar en ouder en
degenen die volgens de overheid
(zie:
https://www.rivm.nl/coronaviruscovid-19/risicogroepen ) onder de
risicogroepen vallen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zĳn
omdat zĳ een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van
het coronavirus.
- De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen
en/of deuren open staan in verband
met de ventilatie en deze worden
niet gesloten.
-Houdt altĳd in ieder geval 1,5
meter afstand.
-Wacht bĳ de deur van de hoofdingang. De koster wĳst u een zitplaats aan.
- Desinfecteer uw handen bĳ binnenkomst.
- Zing niet helemaal voluit.
De dienst is ook te volgen via de
site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .
U klikt dan op het tabblad: Kerk
Media.
De kerkenraad
Lees verder op pagina 15

zondag 16 augustus 2020
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Een kaartje werd verstuurd
naar
Dhr. Stam, Zonnewiede.
Mw. W de Jonge-Klaver, Noorderweg, die 27 juli haar verjaardag
mocht vieren.
Dhr. .P. Boterman, Van Raalteweg.
Mw. .Rodermond -Lok, Veneweg
zĳ was 02-08 jarig.
Dhr. .J. Brand, Zr. Kortplantsoen,
hĳ was 05-08 jarig.
Janneke Mondria , Noorderweg, zĳ
had een ongelukje met de fiets.
Mw. J. Schaap –Klaver, Belterweg ,
zĳ was 7 augustus jarig.
Bloemen
De bloemen uit dienst van 2
augustus gingen naar mw. W. de
Jonge-Klaver en de bloemen van 9
augustus gingen naar mw. J. SchaapKlaver. Beide dames zĳn jarig
geweest.
In memoriam
Harmpjen van Benthem werd
geboren in de Leeuwte op 7 juli
1933. Ze was de op 1 na jongste uit
een gezin van 7 kinderen. Op de
klompen naar de lagere school met
een strikje in het haar zoals dat in
die tĳd gebruikelĳk was. Hier na op
de fiets naar de huishoudschool in
Meppel. Ze ging na de huishoudschool werken in de huishouding
bĳ 3 gezinnen. Al vroeg leerde ze
op 17-jarige leeftĳd Jan v.d. Linde
kennen. Later bleek dat hĳ leed
aan de ziekte van Weil waaraan hĳ
ook is overleden. Dat is een moeilĳke tĳd voor haar geweest vooral
ook omdat ze worstelde met haar
geloof. Niet dat ze niet geloofde,
dat was het zeker niet. Nee ze wist
niet of ze wel voldoende geloofde.
Die strĳd heeft ze haar hele leven
gevoerd.
Harmpjen vond werk in het dr.
Janssenziekenhuis in Vollenhove
een ziekenhuis dat later is verhuisd naar Emmeloord. In 1959
leerde ze Geert Stam kennen op
de Blauwe Hand en al gauw kwam
het tot een verloving en trouwden ze op 23 mei 1962 en gingen
wonen op de Belt. Harmpjen was
gelukkig met Geert maar de worsteling met het geloof was er ook.
‘We moeten er maar vertrouwen
in hebben want meer kunnen we
niet’ zei ze vaak. Dat is belangrĳk
voor haar geweest. Vertrouwen
op God. In 1962 beviel Harmpjen
van een levenloos geboren zoon.
Gelukkig volgden op 7 januari 1965
en 13 april 1969 nog 2 kinderen
waar ze bĳzonder blĳ mee was.
Later werd het steeds wat minder
met haar. Hierdoor was thuiszorg
noodzakelĳk. Toen ze ook nog een
urineweginfectie kreeg werd haar
dit bĳna fataal. Geert heeft haar
thuis zo goed mogelĳk verzorgd.
Harmpjen ging naar Zonnewiede
en knapte daar goed op alleen
lopen ging niet meer. Later ging
ook Geert naar Zonnewiede zodat
ze bĳ elkaar konden zĳn. Dat vond
Harmpjen erg fijn. Harmpjen was
een lieve zorgzame moeder en oma
en probeerde ondanks depressies er het beste van te maken. De
laatste weken kreeg ze last van een
verstopping waadoor ze veel moest
overgeven en er een longontsteking volgde. Ze werd naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht waar
ze op donderdag 23 juli overleed
in het bĳzĳn van Geert en kinderen. Woensdag 29 juli hebben we
een afscheidsdienst gehouden in de
kerk in Belt-Schutsloot waarna zĳ
werd begraven op de begraafplaats
in Heetveld. Tĳdens de afscheids-

dienst lazen we de Psalm waaruit
58 jaar geleden hun trouwtekst
was genomen. Psalm 31 het 15e
vers; Maar ik vertrouw op U, Here,
Ik zeg Gĳ zĳt mĳn God. Deze
woorden waren ruim 58 jaar een
betrouwbare gids en dat mogen
zĳ ook de komende tĳd zĳn, in het
bĳzonder voor Geert, Harm, Bert
en de kleinkinderen maar ook voor
allen die Harmpjen zullen missen.
Vanuit de Pastorie – 1:
Wanneperveen werd een paar
weken geleden opgeschrikt door
een aantal corona-besmettingen.
Gelukkig voor zover ik nu weet
geen ernstige zieken maar toch een
waarschuwing dat de maatregelen niet voor niets zĳn en dat het
gevaar nog niet is geweken. Corona
is nog onder ons. Ik merkte zelf
ook dat er de laatste weken een
omslag had plaatsgevonden. Het
ging zo goed en het verlangen
naar meer contact was zo groot
dat corona en de maatregelen op
de achtergrond kwamen. Helaas
weten we nu dat het daarvoor nog
te vroeg was. En laten we hopen
dat het hierbĳ blĳft. Nog niet zo
lang geleden begon deze ziekte zich
te verspreiden door één persoon
en zolang er nog één persoon is
die het heeft blĳft het risico op
verspreiding reëel. Als je vrĳ wilt
blĳven moet je je aan de regels
houden. Dat is in geloof ook zo.
Ook daar strĳden, voor ons gevoel,
vrĳheid en regels nog wel eens met
elkaar. Niets is minder waar. Echte
vrĳheid bereik en houdt je alleen
maar als je je aan de regels houdt.
Zelfs in vakantie tĳd.
Hartelĳke groeten,
Ds Menkveld
Vanuit de Pastorie – 2:
Een paar weken geleden kocht ik
in een kringloopwinkel een boekje
over seks. Ik hoor bĳ die mensen die bĳ het afrekenen van zo’n
boekje een lichte gêne voelen bĳ de
kassa. Wellicht dat diezelfde gêne
me heeft weerhouden om vaker
over seks te preken. In ieder geval,
ik ben blĳ dat ik het boekje gekocht
heb, zo blĳ zelfs dat ik het ook
onder uw aandacht wil brengen.
Wellicht kan ik zo iets goed maken
van wat tot nu toe heeft ontbroken in de preken. De titel van het
boekje is ‘Kosjer Seks’. Volgens
de ondertitel gaat het over passie,
intimiteit en integriteit. Omdat de
meeste lezers zich wel iets voor
kunnen stellen bĳ ‘seks’ wil ik eerst
iets schrĳven over ‘kosjer’. Kosjer is
een woord dat joden gebruiken om
aan te geven of iets op de goede
manier wordt gedaan en gebruikt.
Het bekendste voorbeeld is ongetwĳfeld ‘kosjer eten’. Een maaltĳd
is ‘kosjer’ als er geen voedsel in
zit dat onrein is volgens de joodse
wetten en niet op een onreine
manier is bereid. Een bekend voorbeeld uit de Bĳbel van iemand die
kosjer wil eten is Daniël. Daniël
vind het zo belangrĳk dat hĳ zich
tĳdens zĳn maaltĳden aan de voorschriften houdt dat hĳ (en zĳn 3
vrienden) het rigoureuze besluit
nemen om alleen groente en water
te gebruiken. Omdat je nu eenmaal
niet, aan wat je op je bord ziet liggen, kunt zien wat er precies in
het gerecht zit en hoe het is klaar
gemaakt houdt Daniël een ruime
marge aan. De geschiedenis vertelt dat God dit waardeert en hem
daarom ruimhartig zegent.
Kosjer betekent dus ‘zonder alles
wat er niet bĳ hoort’. Kosjer seks
betekent dan, seks zonder alles
wat er niet bĳ hoort. Dat geldt

zowel voor de seks zelf als voor de
manier waarop je ermee omgaat.
Kosjer bedoelt de zuivere vorm.
Zoals verkeerd eten tot gezondheidsklachten leidt, leidt verkeerde
seks tot psychische klachten. Kosjer seks hoort bĳ gezonde relaties waarin de liefde stroomt. In
gesprekken met mensen is soms
voelbaar dat de seks niet helemaal
kosjer (meer) is. Maar het blĳkt nog
niet zo makkelĳk om dat ook open
te bespreken. Onderzoeken wĳzen
uit, dat lees je ook in het boekje,
dat veel mensen wel op zoek zĳn
naar ‘goede’ seks, maar nog niet
hebben ontdekt wat kosjer is en
hoe je dat kunt bereiken. Voor die
mensen is dit een heel goed boekje.
Het biedt geen stappenplan, het
gaat niet over de goede technieken, standjes of hulpmiddelen en er
staan geen plaatjes in. Wel goede
informatie en uitleg over wat kosjer
seks is en hoe je daarvan steeds
meer kunt genieten. In nette taal
komen veel seks gerelateerde
onderwerpen langs waarmee de
media ons proberen te overvoeren.
Dus, voor wie het ‘er’ moeilĳk mee
heeft, maar ook voor wie merkt
dat het vuur al lang gedoofd is,
een aanrader. Gewoon een boekje
waar je blĳ van wordt! De schrĳver
is Shumley Boteach, een Amerikaanse rabbi die 10 jaar studenten
rabbi is geweest in Oxford. Het
Jodendom van vandaag is vooral
humanistisch van aard, dus verwacht geen christelĳk boek. Tegelĳk zit er veel Bĳbelse wĳsheid in
het boek verwerkt en dat maakt
het zo goed. Neem en lees; Kosjer Seks, Shmuley Boteach, ISBN
90-215-8724-6
Hartelĳke vakantie groeten,
Ds. Menkveld.

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

Zondag 16 augustus 9.30 uur: In
deze dienst gaat da. Ida BoersmaPrins uit Wapenveld voor. Ouderling van dienst is Henry Bos en
het orgel wordt bespeeld door
Ake Menno van der Vinne. De uitgangscollecte is voor het plaatselĳk
pastoraat. De bloemen worden
bezorgd door Meinie ter Meer. De
opname wordt rondgebracht door
Benia Lenstra. De ophaaldienst
wordt verzorgd door Gerrit Hop
(0521-854343).
Zondag 23 augustus 9.30 uur:
In deze dienst gaat da. Tia Braam
uit Dwingeloo voor. Ouderling van
dienst is Henry Bos en het orgel
wordt bespeeld door Theun Hoen.
De uitgangscollecte is voor het
orgelfonds. De bloemen worden
bezorgd door Ypie Klarenberg. De
opname wordt rondgebracht door
David Raggers. De ophaaldienst
wordt verzorgd door Cor Sĳbesma
(0521-588093).
Bĳ de diensten. Afgelopen zondag en ook de komende zondagen

hebben we vrouwelĳke voorgangers. Afgelopen week was dat da.
Riemersma-Beintema, die ondertussen een bekende gast in ons
midden is. De komende weken
zĳn ze iets minder bekend. Zondag gaat da. Ida Boersma-Prins uit
Wapenveld voor. In 2019 was zĳ
ook al eens gastvoorganger in onze
gemeente. Ook haar man die legerpredikant is, ging al een paar maal
bĳ ons voor. Da. Boersma haar
eerste gemeente was in 1989 de
gereformeerde kerk van het Friese
Burum en later in Hasselt. Sinds
2005 is zĳ predikante van de protestantse gemeente Wapenveld.
De domina van 23 augustus is da.
Tia Braam uit Dwingeloo, ook zĳ
ging vorig jaar al eens bĳ ons voor.
Voordat da. Braam predikante
werd, werkte zĳ in de pleegzorg.
Zĳ diende als predikant de gemeenten te Bemmel en later Kerkrade,
Heerlen en Zeist. Ook is zĳ geestelĳk verzorger in diverse verzorgingen verpleegtehuizen geweest. Na
haar emeritaat is zĳ in Dwingeloo
gaan wonen.
Wat is het goed om te zien hoe
gemakkelĳk we met elkaar omgaan
ondanks de corona-maatregelen.
We zitten mooi verspreid door
de kerk op 1,5 meter afstand van
elkaar en ondanks dat we niet
zingen, hebben we het goed met
elkaar.
Collecten. 19 juli diaconie:
€24,10; kerk €26,50 en de uitgang
plaatselĳk pastoraat: €42,70; 26
juli diaconie: €15,30; kerk €31,20
en de uitgang onderhoudsfonds:
€27,70; 2 augustus diaconie:
€31,75; kerk €27,85 en de uitgang
orgelfonds: €59,-; 9 augustus diaconie: €16,70; kerk €20,75 en de
uitgang plaatselĳk kerkenwerk:
€27,25. Voor de kerk is een gift van
€10,- binnengekomen.
Bloemen. 19 juli Paul de Wagt; 26
juli Karel Logchies; 2 augustus Fam.
G. van den Dool; 9 augustus Mw.
Bĳker (Steenwĳkerweg).
Verjaardagen. Op 24 augustus
viert dhr. A.M. van Rhee, Kon. Wilhelminalaan 53, zĳn 81ste verjaardag. Een hartelĳke felicitatie en een
gezegend nieuw levensjaar gewenst.
Vakantie. Van donderdag 6 tot en
met donderdag 27 augustus heeft
ds. Gerrit van den Dool vakantie.
Indien contact met een predikant
noodzakelĳk is, kunt u daarvoor
contact opnemen met de scriba.
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: Geen armoede meer in zĳn
land. Dat is het doel van de sultan
van Brunei. Tĳdens de ramadan
deelde de overheid geld uit aan de
armere families in het land, maar
alleen aan moslims. Bid dat de Here
God leiders inspireert om hun hele
bevolking gelĳk te behandelen.
Kopĳ Regenboog. De kopĳ voor
de regenboog moet voor 24 augustus bĳ de redactie binnen zĳn.
Kopĳ GZ. De kopĳ voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren
tot uiterlĳk zondag 23 augustus
12.00 uur bĳ de scriba.
Ds. Klaas van der Kamp sprak
afgelopen een column uit op RTVOost-radio, getiteld De Ziel.
De ziel speelt in het leven van
mensen een grote rol, meer dan
mensen vermoeden. Ik ontdekte
dat opnieuw afgelopen week, toen
ik incognito op een camping was. Ik
zal u daar iets van vertellen.
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We waren tegelĳk met vrienden
op vakantie. Ze hadden me de
biecht meegegeven. ‘Als we op de
camping zĳn, mag je tegen niemand
zeggen dat je dominee bent. Want
als ze het weten, gaan ze steeds
met je praten over dingen waar
ze anders niet over praten. Of ze
houden zich juist stil* omdat er een
dominee voorbĳ komt’. ‘Maar wat
moet ik dan zeggen, als ze me vragen wat voor werk ik doe?’, vroeg
ik. ‘Zeg maar, dat je zielendokter
bent’, adviseerden ze.
Dat deed ik. ‘Zielendokter’. ‘Oh
psycholoog, een zielenknĳper’, zeiden de mensen. In het begin bleven
de opmerkingen uit, die ik anders
vaak krĳg. Zo van: ‘Weet u wat het
tegenovergestelde is van theoloog?
Nee? Theo sprak de waarheid’. En
weet u wat het tegenovergestelde
is van domme-nee? Nee? Slimmeja’. Na verloop raakte de formule
uitgewerkt. Ik merkte dat de aanwezigheid van een zielendokter
iets deed bĳ mensen, zoals ik dat
anders als dominee ook merk.
Het begon onschuldig bĳ de afwas.
Een vrouw klaagde: ‘Mĳn man is zo
veranderd de laatste tĳd. Hĳ is niet
te genieten. U bent zielendokter.
Wat vindt u daarvan?’. ‘Zĳn er nog
meer veranderingen geweest, de
laatste tĳd’, vroeg ik. ‘Ja, hĳ heeft
een kunstgebit gekregen’. ‘Kan hĳ
dat misschien niet aanvaarden? Dat
hĳ ouder wordt’, zei ik lukraak.
‘Zo is het’, zei de afwasser naast
mĳ, ‘maar wat moeten we er aan
doen?’ ‘Hĳ moet misschien meer
over zĳn ouderdomskwaaltjes leren
praten en zĳn situatie accepteren’.
De vrouw ging direct het gesprek
aan. Ik hoorde haar druk aan het
praten met haar man. Flarden waaiden over het veld, zo van: ‘Zet je
tanden er in. Je kan het’.
Na het eerste succes, begon de
praktĳk zich verder te ontwikkelen. Steeds meer mensen wilden
om zes uur ’s avonds tegelĳk met
mĳ afwassen. En ze wilden praten.
Over de relatie. Over de kinderen.
Over hun dromen. Ik had het druk
als nooit te voren. Je wil niet weten
hoeveel mensen er op een camping met zielenkwalen rondlopen.
Zielige mensen. Mensen die met
de ziel onder de arm lopen. Zielenpoten die weer zielsgelukkig willen
worden. Ik mopperde tegen mĳn
kameraden: ‘Een zielendokter is
nog drukker dan een dominee’. Ze
zeiden: ‘Zeg dan volgend jaar toch
gewoon dat je tandarts bent. Dan
ben je na verloop van tĳd de enige
die om zes uur de afwas doet’.
Namens de kerkenraad een hartelĳke groet, Henry Bos ouderlingscriba

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 zĳn,
worden opgenomen in de krant van die
week, die op vrĳdag of zaterdag bĳ de
abonnees
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm
hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW.
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties.
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Advertenties

Al ruim 100 jaar advies en
woningstoffering op maat
- Gordijnen
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

www.brouwertuk.nl

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

De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55
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Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam
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Uitvaartverzorging
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| decorette-drok.nl

MERK

Voor een piëteitsvolle uitvaart...

0800 - 024 25 26

Bij overlijden:

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

(dag en nacht bereikbaar)

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

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

wandelen
in Sauerland

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

welkom in
Haus Reinhild

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad

3
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Ga naar:
www.gezamenlijkzondagsblad.nl

€ 8,9

Of vul de bon in:

JA,

5!

Topic Crea|
Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve teksten
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve offline media
Topic Creatieve Communicatie

ik wil het Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden op proef
voor slechts € 8,95. Daarna beslis ik of ik een
abonnement neem.

Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

Kijk op

hausreinhild .nl

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

Dhr. | mw. | fam. *
naam:
adres:

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente
Wierden onder één paraplu
Seizoen 2012 - 2013

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Putten
Seizoen 2015 - 2016

postcode:
e-mail:

woonplaats:
tel.nr.

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

Verrassend creatief

topic .nu

Een praktisch overzicht van uw
kerkelijke activiteiten in het
komende seizoen in een handzaam boekje. Om uit te delen
aan gemeente-leden, nieuwingekomenen en geïnteresseerden.
Meer informatie: 0546 - 577475
(vraag naar Geke Brinkers).
www.welkomindekerk.nl

