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Feest vieren in de woestijn
Nu we dit najaar weer allemaal moeten wennen aan
nieuwe beperkende maatregelen voor de kerken, worden
ook de Joodse najaarsfeesten
gevierd. Pas kort geleden
drong het tot me door dat
het Joodse volk deze feesten
heeft leren vieren in de woestijn. Hoe vreemd is dat?

Het volk dat Egypte
heeft verlaten en
met de hakken over de Schelfzee
is gekomen en daar bang en onzeker de toekomst tegemoet ziet,
leert feest vieren. Ze vrezen dat
er niet een paar mensen zullen
omkomen, maar dat ze allemaal
bĳ gebrek aan eten en drinken het
leven zullen laten in de woestĳn.
En als zo’n negatieve spiraal van
slecht nieuws eenmaal rond gaat
zingen, zullen ze elkaar allemaal
hebben aangestoken met het
slechtnieuwsvirus.
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Commentaar

Staphorst
ASSEN

DER SPEK, Z WARTSLUIS

Vier feest
En dan geeft de leider van de Israelieten de lessen van God door:
blĳf Pesach vieren en ga grote
verzoendag vieren en bouw loofhutten in de woestĳn en dans uit
vreugde der wet. Waar wĳ bĳ

ZONDAG 25 OKTOBER 2020

DOOR DS. KO HEKMAN,

DOOR DS. ARJEN VAN

Leiderschap
Als ik er had rondgelopen, had
ik er waarschĳnlĳk ook aan mee
gedaan: “Waar is onze leider?
Weet die wel waar hĳ mee bezig
is? Is hĳ misschien ook de weg
kwĳt? We willen leiderschap,
maar als dat leiderschap ons niet
bevalt dan zetten we hem af.
Wie zĳn de adviseurs naar wie hĳ
luistert? Ik ken andere adviseurs,
hoor, en die zeggen dat we beter
terug kunnen gaan.”

F L E VO L A N D

Hoop komt in het Hebreeuws van het woord kabel. Denk aan Rachab die een kabel uit haar raam moest hangen als teken van hoop.

Zondag 4 oktober
zorgde de Hersteld
Hervormde Kerk in Staphorst voor
grote opschudding. Elk van de drie
kerkdiensten werd door zeshonderd
mensen bĳgewoond, met samenzang. Staphorst was niet de enige
plek waar een kerkdienst werd
gehouden met meer dan het geadviseerde maximum. Andere kerken werden de dupe. De regering
scherpte de coronamaatregelen weer
aan. Zĳ bracht het maximum aantal
kerkgangers weer op dertig en zingen mag niet meer. Het ging zo goed
en kerken hielden zich aan de voorgeschreven regels. Geen wonder dat
kerken teleurgesteld en boos reageerden. De kerkenraadsvoorzitter
van de gereformeerde gemeente in
Nederland in Opheusden reageerde:
”Het leven is een voorbereidingstĳd
voor de eeuwigheid, en de getrouwe
gang naar het huis van de Heere
is een wezenlĳk onderdeel van de
dienst aan de Heere.” Een geloofsbeleving binnen de zware orthodoxie.
En je zult van andermans geloofsbeleving moeten afblĳven, denk je dan.
Maar dat wordt anders, als het gaat
om de volksgezondheid. De weg
naar de eeuwigheid hoeven we niet
te plaveien met zieken en doden als
gevolg van onverantwoord gedrag
van Godgelovigen. Gelovig of niet
gelovig, we hebben onze verantwoordelĳkheid gekregen voor ons eigen
leven en voor onze medemensen.
Godsregering en menselĳke verantwoordelĳkheid mogen we niet tegen
elkaar uitspelen. Een gedrag als
in Staphorst, voortvloeiend uit een
bepaalde visie op God en zĳn regering, is een gevaar voor de volksgezondheid. Het eeuwig heil mag niet
ten koste gaan van het heil van onze
medemensen. Ze zĳn ons door God
toevertrouwd. De kerken zĳn weer
opgeroepen zich te houden aan dertig. Hopelĳk wint het verstand.

je in vertrouwen kunt bewande‘de wet’ alleen maar denken aan
len. De Israëlieten krĳgen hoop.
de ge- en verboden, denkt het
Hoop komt in het Hebreeuws
Jodendom aan het geheel van de
van het woord kabel. Denk aan
Thora, de onderwĳzing van de
Rachab die een kabel uit haar
Heer, die gezegd heeft: Ik ben
raam moest handie Ik ben. En de
gen als teken van
Heer was hen
NATUURLIJK VINDEN WE HET JAMMER
hoop. Hoop is
met een uitgeDAT WE MET VEEL BEPERKINGEN TE
niet een belofte
strekte arm nabĳ.
MAKEN HEBBEN, MAAR WE ZIJN NOOIT
die alleen maar in
Daarom was er
ZONDER HOOP
de toekomst ligt,
alle aanleiding
maar het is een belofte voor het
voor feest. Geen feest van alleen
heden.
maar lol, maar een feest van
Als bĳ ons een sfeer van negatividiepe vreugde.
teit rondzingt, hebben wĳ zo’n les
ook hard nodig. Feest vieren in
Hoop
de woestĳn. Diepe vreugde ervaJe weet nog niet precies waar je
ren, omdat de Heer belooft om
allemaal langs zult moeten gaan,
maar je leert dat er een weg is die bĳ ons te zĳn. Natuurlĳk vinden

we het jammer dat we met veel
beperkingen te maken hebben, en
natuurlĳk worden we verdrietig
als de spanning van covid-19 ons
huis binnenkomt, maar we zĳn
nooit zonder hoop.
Mĳn hoop is dat we in de diensten met dertig mensen en in de
kringen met zes mensen en in de
één op één gesprekken de hoop
mogen blĳven delen van Hem die
was en die is en die komt.

Leerhuis in Deventer Verkoop Israëlover Jodendom
producten

Lezing Henk Poot
in Vriezenveen

KerstSpecial Reveil:
nu bestellen

Het Leerhuis Deventer organiseert open bĳeenkomsten, voor
iedereen die met het Jodendom
wil kennismaken of verdieping
zoekt. Speciale voorkennis is niet
vereist en vragen stellen wordt
aangemoedigd. Ook onderzoekt
men of er leefregels te ontdekken
zĳn voor de praktĳk van alledag.
De bĳeenkomst wordt geleid
door John Bos.

Henk Poot verzorgt twee studieavonden over Israël. Poot is als
Israëlpredikant verbonden aan de
stichting Christenen voor Israël.
In deze tweede lezing staat het
thema ‘Israël, kerk en antisemitisme’ centraal. Aanwezigen kunnen
deze avond producten uit Israël
kopen. Aanmelden is verplicht.
Dit kan via: www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten

Zoals gebruikelĳk is het decembernummer van het onafhankelĳke
christelĳke maandblad Reveil een
speciaal nummer om uit te delen.
Met Kerst komen veel mensen
naar de kerk die er doorgaans niet
komen. Daar sluit de inhoud van
de KerstSpecial op aan. Boeiende
artikelen en interviews, columns
poëzie en uiteraard staat het
kerstevangelie centraal.

Dinsdag 27 oktober, 19.30 - 21.30 uur, Deventer, Etty
Hillesum Centrum, Roggestraat 3, € 7

Het land Israël roept bĳ veel mensen allerlei beelden op. Van prachtig vakantieland tot een gebied
waar oorlog altĳd op de loer ligt.
Maar Israël is ook een land waar
de fijnste producten vandaan
komen. Wĳn, huidverzorgingsartikelen, honing, olĳfolie, jam enzovoort. Elke laatste donderdagmiddag van de maand verkoopt Wilma
Mensink Israëlproducten.
Donderdag 29 oktober, 14.00 uur, Rĳssen, Jeruël,
Holterstraatweg 125

Het volk krĳgt de opdracht om
zelfs in de Sinaï feest te leren vieren. Zou dat dan vandaag niet net
zo kunnen?

Maandag 9 november, 20.00 uur, Vriezenveen,
Cultureel Centrum, Kerkstraat 2, gratis

KerstSpecial om uit te delen op school, in de buurt,
tĳdens kerstdiensten. Zie advertentie op pagina 4.
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Orgaandonatie:
wie zwijgt, stemt toe
Een bĳeenkomst over wat er komt
kĳken bĳ orgaandonatie.
Sinds 1 juli kennen we in Nederland de nieuwe donorwet , met
het zogenaamde ‘ja-tenzĳ-systeem’.
Iedere Nederlander is vanaf achttien jaar automatisch donor is, tenzĳ diegene daar bezwaar tegen aantekent. Het doneren van organen
kent twee kanten. Aan de ene kant
wachten ongeveer 1200 mensen op
een orgaan, misschien hangt hun
leven er wel va af. Aan de andere
kant moet iedere achttienplusser
nadenken over orgaandonatie na
zĳn of haar dood, of van een geliefde. Dat is emotioneel en vraagt
om een gewetensvolle beslissing.
Dokter A. de Groot-Nĳkamp,
huisarts en sectie-ouderling in de
Protestantse Gemeente te Hellendoorn, gaat in op de medische
en de procedurele aspecten die aan
orgaandonatie verbonden zĳn. Als
iemand toestemming geeft voor
het gebruik van zĳn of haar organen
na overlĳden, wat gebeurt er dan?
Ds. Wassenaar besteedt aandacht
aan morele overwegingen, waarbĳ kwesties als zelfbeschikking en
opoffering om de hoek komen kĳken. En wat zegt de Bĳbel hierover?
Woensdag 28 oktober, 20.00 uur, Hellendoorn,
Leerkamer, Jacob Kapteynstraat 2

D

Uit de diepte
Here God van mijn heil, des
daags roep ik, des nachts ben
ik voor Uw ogen
(Psalm 88:2)
DOOR DS. TAMMO
OLDENHUIS,
COEVORDEN

‘Sounds of Grace’
in Lemelerveld
Omdat er bĳ bĳeenkomsten maar
dertig mensen aanwezig mogen
zĳn, wordt het concert ‘Sounds
of Grace’ twee keer uitgevoerd.
Ronald Ĳmker (orgel en piano),
Jorrit Woudt (piano en orgel) en
Krista van den Esker (dwarsfluit)
verzorgen een muzikaal feest, waar
het enthousiasme af spat! Het
trio bracht de cd ‘Schuilplaats’ uit.
Reserveren is verplicht en kan via
telefoonnummer: 06 - 3060 4856
en mail: adhuetink@gmail.com. Na
aanmelding ontvangt men info over
het betalen.
Zaterdag 31 oktober, 16.00 en 20.00 uur, Lemelerveld,
WHZ-hal, Grensweg 17, € 16 (t/m 12 jaar gratis),
www.huetink-royalmusic.nl

Nieuw: Israëlproducten bij De Akker
Wie van Israël-producten houdt,
kan vanaf nu ook terecht bĳ Christelĳk Boekenhuis De Akker in Vriezenveen. Al deze producten worden
ingekocht bĳ kleine werkplaatsen
en bedrĳven. Veelal werken hier
nieuwe immigranten. Op deze praktische manier wordt al bĳna 40 jaar
Israel gesteund en de economie
gestimuleerd. Bĳ De Akker kan men
terecht voor onder andere levensmiddelen (zoals druivesap, diverse
wĳnen, jam en thee), cosmetica en
huidverzorgingsproducten, sieraden
en cadeau-artikelen.
Van maandag t/m zaterdag, De Akker, Vriezenveen,
Westeinde 305, actuele openingstĳden: akkerboek.nl

De donkerste
Psalm uit de Bĳbel is Psalm 88.
Er lĳkt geen enkel uitzicht te
zĳn. De bitterheid van het leven
wordt breeduit getekend. Hopen
op God wordt sterk op de proef
gesteld.
Nacht
De dichter roept tot de Here,
hĳ strekt zĳn handen naar Hem
uit, maar het lĳkt of God doof is
voor zĳn klachten. Hĳ voelt zich
verstoten door God, die zich verbergt. Hĳ voelt zich bĳ het leven
als een dode. Alle hoop is vervlogen en wat zou je dan nog hopen?
Als God en de mensen zich tegen

je keren lĳkt alles verloren. De
psalm eindigt niet, zoals vele
klaagpsalmen in hoop, maar in
wanhoop. Alles is nacht en wachten op de morgen lĳkt tevergeefs.
Zou je zo’n psalm niet liever overslaan? Het maakt je immers triest
en verdrietig. En toch, toch staat
deze psalm ook in de Schrift.
Gelukkig wel, zou ik zeggen. In de
nood van het leven kan alles dicht
trekken als een zware herfstnevel
voor je geestesoog. Dan lĳkt er
geen hoop meer te zĳn ondanks
het feit dat je als gelovige je handen uitstrekt naar God.
Geen vroom sausje
Toen de oude vader Jakob hoorde dat zĳn zoon Benjamin door
een wild dier verscheurd was,
schreeuwde hĳ dat zĳn grĳze
haren met verdriet in het graf
zouden afdalen. Op dat moment
was er geen enkel uitzicht. Hoeveel mensen zĳn er niet die hun

God waarom antwoordt U niet? Waarom houdt U zich doof?
Psalm 88 giet geen vroom sausje op de brij van onze waaromvragen

bange, onbeantwoorde vragen
houden tot hun laatste snik? God
waarom antwoordt U niet? Waarom houdt U zich doof? Waarom
moet ik sterven? Waarom is er
voor mĳ geen redding? Deze
psalm giet geen vroom sausje op
de brĳ van onze waaromvragen
op de wĳze van: ‘Stil maar, het
komt allemaal goed’.

roep tot de God van heil, ik strek
mĳn handen uit naar U. Daar
moet zĳn houvast liggen, maar er
is zoveel dat hem dat houvast uit
handen slaat.

Hoop
In Psalm 88 zien we in alle donkerheid de gestalte van de lĳdende Knecht des Heren, die
deze bitterheid tot in het diepste
diep doorleefde. Die de klacht
Houvast
Nee, heel veel dingen komen niet van het door God verlaten zĳn
uitschreeuwde aan het kruis. In al
goed. En daar gaat deze psalm
hun benauwdheden, zegt Jesaja,
over. Het lĳden en de bitterwas Hĳ benauwd. In Jezus Chrisheid zĳn niet te doorgronden en
tus komt God in
wĳ vinden geen
de bitterheid van
antwoord. Zeg
UITEINDELIJK ZAL DE NACHT HET
deze wereld om
nou niet te gauw
MOETEN AFLEGGEN TEGEN HET LICHT
te redden. Om
dat we het na
DER WERELD. DAAR LIGT ONZE HOOP!
heil te brengen
dezen wel zullen
waar geen heil meer gloort en de
verstaan en sla de vragen die er
mogen zĳn niet dood. Ik kom er
nacht de overhand lĳkt te hebben.
niet uit. Ik zie maar één lichtpunt- Uiteindelĳk zal de nacht het moeje en dat is het feit dat de dichter ten afleggen tegen het Licht der
niet zomaar wat roept, maar dat
wereld. Daar ligt onze hoop!
zĳn roepen een adres heeft. Ik

even bomen

Staphorst, een teken
DOOR DS. PIETER
BOOMSMA ,
AMSTERDAM

Bĳzonder vind ik
het. Om niet te zeggen, dat ik best
een beetje trots ben. Op de kerken namelĳk. Zoals die - in deze
tĳd van beperking en verandering
- zich weten aan te passen. We
zingen dan wel meestal niet, maar
diensten bezoeken of via internet volgen, is op ongekende wĳze
mogelĳk geworden. Mĳn eigen
wĳkkerk doet het matig, namelĳk
alleen maar met geluid, maar bĳna
alle andere diensten gaan met
beeld en geluid. Geweldig, zoals
dat in toch redelĳk korte tĳd allemaal gerealiseerd is. Er wordt zelfs
verondersteld dat nu ‘s zondags
meer mensen de diensten mee-

maken dan toen alle deuren voor
ieder open stonden.
En toen kwam ‘Staphorst’. Nederland kon weer eens lekker verontwaardigd zĳn. Zelfs de Tweede
Kamer schĳnt er door geraakt te
zĳn. Maar wie van alle commentatoren wist wat er nu eigenlĳk aan
de hand was? Zeker, 600 kerkgangers per dienst. Maar het schĳnt
dat al deze kerkgangers verdeeld
waren over zo’n 2400 zitplaatsen.
Wat het aantal gelovigen betreft
was er dus niets aan de hand. Dat
deze mensen samen zongen, was
vermoedelĳk minder verstandig en
in ieder geval tegen de adviezen in.
Toch hoorde ik in de media minder kabaal over het zingen dan
over het aantal. Kon men zich die
2400 zitplaatsen misschien niet
voorstellen? De kerken lopen

toch al jarenlang leeg? Wanneer
die veronderstelling je denken
bepaalt, kom je er niet op dat er
kerkgebouwen kunnen zĳn met
zoveel zitplaatsen. En stel je eens
voor: een gebouw met 1000 of
2000 zitplaatsen waarin per dienst
maximaal 30 mensen aanwezig
zĳn. Wat dat betreft vind ik het
logisch dat in orthodoxe kring het
advies om niet verder te gaan dan
dertig niet zonder meer wordt
opgevolgd. Niet zingen, dat lĳkt
me nodig. Maar struikelen over
dat aantal? In hoeverre kan dat te
maken hebben met onwetendheid
of zelfs vooroordeel? Zo van: Gaan
er ergens in ons land nog altĳd 3 x
600 mensen naar een kerk? Hoeveel zĳn dat er dan wel niet in het
hele land? Nog altĳd? Nee toch?!
Zelf heb ik genoten van de verruiming zoals die er tot voor kort
was. Met 100 mochten we bĳ
elkaar zĳn, al haalden we dat aantal

niet. Gezongen werd er door een
paar mensen voorin. Avondmaal
vieren was mogelĳk op een aangepaste, goed doordachte manier.
Het was fijn om de voorganger in
levende lĳve te zien en ‘de levende’
stem te horen. Kortom, er bleek
en er blĳkt zoveel creativiteit aanwezig te zĳn onder het ‘kerkvolk’
- geweldig. Kennelĳk is er enige
druk nodig voordat deze echt naar
boven komt of de kans krĳgt. Juist
nu wordt weer duidelĳk dat de
kerk lééft.
Trouwens, dat zovelen zich storten op kerkelĳk Staphorst, is een
teken. Ook voor mĳ/ons. Waarom
worden wĳ zo gemakkelĳk (en
misschien zelfs kritiekloos) meegesleept in wat het nieuws brengt? Is
het waar? Hoe waren de omstandigheden? Wie brengt dit bericht
en waarom?
Dat zĳn toch vragen die wĳ ons bĳ
alles wat ons ter ore komt zouden
kunnen (moeten?) stellen.

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 25 okt.: GK Aalden 10.00 ds. W. Hordĳk-v/d
Zwaag, Aalden. Organist: Karin
Heeling. Collecte: kerk.
BOVENSMILDE
Onderstaande diensten zĳn
ook te volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1394PGBovensmilde.
Aanmelden kerkdienst. Voor
vrĳdagavond 20.00 uur via e-mail:
kerkbovensmilde@gmail.com
of tel 06-30125900, whatsapp
06-30125900
Kerkdienst 25 okt.: 9.30 ds. R.
Koopmans. Organist: Johanna
Vos. Paaskaars aansteken:
Emma Koning. Collecten: 1.
Z.W.O.-Plaatselĳk werk. 2. Pastoraat. Bĳ de uitgang: eredienst.
Knd.: Rosalie Smit. Oppas:
indien nodig aanwezig.
Kerkdienst 1 nov.: 10.00 ds. S.
Kits. Organist: Gea Hatzmann.
Paaskaars aansteken: Mathĳs
Maat. Collecten: 1. KerkinActieNajaarszending. 2. Pastoraat. Bĳ
de uitgang: eredienst. Knd.: Marjan Kappen. Oppas: indien nodig
aanwezig.
Kerkdienst 4 nov.: 19.30 ds. P.
v/d Peppel. Organist: Nico Meilof. Collecten: diaconie. Bĳ de
uitgang: beheer.
Voedselbank. Op 1 nov. is er
inzameling van boodschappen
voor de voedselbank.
Kerkdiensten en corona Ik
denk dat u ook wel de berichtgeving rondom Corona en het
kerkbezoek heeft gevolgd. Onze
gemeente volgt het landelĳke
advies en dat betekent dat er per
dienst max. 30 bezoekers (excl.
medewerkers) zĳn toegestaan.
De afgelopen week zĳn we hier
als kerkenraad natuurlĳk uitgebreid mee bezig geweest. Wat we
belangrĳk vinden is dat we samen
de diensten rond het Woord
kunnen blĳven vieren. En elkaar
ontmoeten. Daarom komen we
tot het volgende. Er zĳn 2 soorten kerkbezoekers: - iemand die
geen mogelĳkheid heeft tot online
volgen van de diensten. Deze
heeft voorrang om de dienst in
het kerkgebouw te volgen als hĳ/
zĳ zich aanmeldt. - iemand die
wel de mogelĳkheid heeft tot het
volgen van de diensten via www.
kerkdienstgemist.nl en dus altĳd
in de gelegenheid is om een dienst
bĳ te wonen. In de kerk of thuis.
Wĳ doen een oproep aan u: blĳf
komen en blĳf u aanmelden. Want
een lege kerk is vreselĳk om te
zien. En we willen elkaar toch
blĳven ontmoeten? Zĳ het op
afstand. Als u zich aanmeldt voor
vrĳdag 20.00 uur, dan bekĳken we
zaterdag hoeveel aanmeldingen
er zĳn. We bepalen dan wie kan
komen en wie online de dienst
samen met ons viert. U mag erop
vertrouwen dat we hier op integere wĳze mee omgaan. We vinden het heel spĳtig dat het nu zo
moet gaan. Maar het is zoals het
is. En gelukkig zĳn we als men-

sen weerbaar en in staat om met
veranderingen om te gaan. Dus
dit gaat ons allemaal ook lukken.
Laten we blĳ zĳn dat we elkaar in
vrĳheid (zĳ het met beperkingen)
kunnen ontmoeten. Ik zie u graag
binnenkort!
Wel en wee. We hoorden dat
dhr. Roel Tigelaar, J. de Walstr.
10-B, 9421 PP Bovensmilde,
onlangs is opgenomen in het Wilhelminaziekenhuis te Assen. Of
hĳ bĳ het uitkomen van dit kerkblad alweer thuis is weten we
niet, maar het is natuurlĳk altĳd
fijn om te vernemen dat mensen even aan je denken en dat
doen we bĳ dezen: Beterschap
gewenst.
50 euro voor de bloemendienst
in de brievenbus. Dat we besloten om iedereen tulpenbollen
te geven als symbool voor het
goede leven in Gods hand gaf
ons en vele anderen een ‘boost’,
een oppepper. Dat hoorden we
tenminste van alle kanten. Sommigen kregen een paar dagen
zelfs nog een boeket bloemen,
iets dat de jeugdraad al jaren doet
bĳ de startzondag. Het kon niet
op. Iemand bĳ wie ik op bezoek
was, zei: ‘Waar heb ik dit aan
verdiend?’ Nou nergens aan. Je
ontvangt het, een cadeau, het is
je met liefde gegeven. Zelf ontdekte ik mĳn bos bloemen van
de jeugdraad maandagmiddag pas
bĳ de voordeur (daar hadden ze
zeker meer dan 24 uur gelegen,
helaas de bel niet gehoord want
we waren wel thuis. De volgende
keer even omlopen, want die
voordeur wordt niet gebruikt,
haha). Gelukkig waren het zeer
sterke bloemen die bĳna nog
twee weken hebben gestaan. En
toen lag er deze week een mooi
zelfgemaakt kaartje in de bus met
de tekst: Hierbĳ een bĳdrage
voor de bloemendienst, hartelĳk bedankt voor de bloemen en
de tulpenbollen. Ze zullen mooi
bloeien hoop ik. Daarbĳ een biljet van maar liefst 50 (!) euro. De
afzender was H. zonder achternaam. Ik had wel een vermoeden
en dat bleek juist te zĳn. Ik heb
hem zeer hartelĳk bedankt en
gezegd dat met dit geld anderen
weer blĳ gemaakt kunnen worden
met bloemen. Zo leuk dit.
Afscheid Pastoraal medewerker. Jaap de Vries heeft om
persoonlĳke redenen te kennen
gegeven te stoppen met het pastoraal medewerkerschap (per 1
okt.). Hĳ is daarvoor natuurlĳk
hartelĳk bedankt. Hopelĳk kunnen we u binnenkort laten weten
wie zĳn taak overneemt.
Jarig. 28-10: dhr. J. Blomsma.
Rondgang 7, 9408 MC Assen: 81
jaar.
29-10: mw. T. Venema-Grit,
Hoofdweg 133, 9421PA 81 jaar.
29-10: dhr. J. Snippe, Kanaalweg
86, 9422 BG Smilde 76 jaar.
03-11: dhr. E. Postma, Zonnedauw
32, 9421 NR 76 jaar.
09-11: mw. A. Bodewits-de Vries,
H.P. Sickensstr. 44, 9421 PM 78
jaar.
Jubileum. Dhr. H. Hopman en
mw. A. Hopman-Koops, Witterweg 3, 9421 PE die op 5 nov. 60

jaar zĳn getrouwd. Wĳ wensen u
allen een fijne dag en Gods zegen
voor de toekomst!
Oud papier. In oktober is het
oud papier weer opgehaald, dit
maal m.m.v.: Jan Huizing, Piet Jaap
Loonstra, Erwin Wieringa, Erik
Smit, Thomas Snippe en Gerke
Bĳlsma. Jos Brink heeft na afloop
weer gezorgd voor een pan
snert. In september is er in totaal
28.340 kg aan oud papier opgehaald. De eerstkomende inzameling van het oud papier staat
gepland op 7 nov. vanaf 09.00 uur.
Kledinginzameling in Bovensmilde 10 okt. Was het vorig jaar
1535 kilo, dit jaar kon maar liefst
1985 kilo textiel worden opgehaald door Sam bĳ ons inleverpunt. Gevers, helpers en fam. D.
Vos: Dank!
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 30
gemeenteleden bezocht worden.
Voor het bezoeken van de diensten moet u zich van tevoren
aanmelden via het e-mailadres:
stadskerk@pkncoevorden.nl of
reserveringsingelkerk@pkncoevorden.nl
Kerkdienst 25 okt.: Singelkerk 10.00 ds. H. KauffmannSchaap. Gez. Stap-in dienst.
Organist: Jan Kamphuis.
Kerkdienst 1 nov.: Stadskerk
10.00 ds. J. Lambers-Niers. Gez.
dienst. Organist: Ronald Ĳmker.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 25 okt.: 10.00 ds.
G. van Vliet, Geesbrug. Kaars
aansteken: Casper Euving.
O.v.d.: Jans Oosterveld. Organist: Jan Klok. Oppas: Maaike
Wolting en Rosalie Jutstra. Collecten: 1. Kerkn 2. Diaconie 3.
Onderhoud.
Kerkdienst 1 nov.: 10.00 ds.
mw. G. Rohaan. O.v.d.: Henk
Wolswinkel. Organist: Harmke
Elders. Oppas: Renate Wolswinkel en Femke Euving. Collecten:
1. Dorcas. 2. KIA Najaarszending.
3. Onderhoud.
Kerkdienst 4 nov.: 19.30 ds. T.
Oldenhuis, Coevorden. Dankdag.
O.v.d.: Hans Bonhof. Organist:
Hendrikus Vugteveen. Collecten: dankdagcollecte.
Jarig. Mw. L. Elders-Lanting, 29
okt.: 80 jaar. Adres: Langbos 69,
7861 BB Oosterhesselen. Van
harte gefel.iciteerd, een fijne dag
en Gods zegen toegewenst.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 25 okt.: 10.00 ds.
NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
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E. v/d Meulen. O.v.d.: dhr. A. Stevens. Organist: dhr. H. Kroeze.
Koster: dhr. R. Visser. Bediening beamer: Peter Vermaas.
Bloemendienst: fam. Lunenborg. Collecten: ZWO, kerk en
gebouwen.
Kerkdienst 1 nov.: 10.00 dhr.
J. van Vondel. O.v.d.: mw. L. Pals.
Organist: dhr. W. Schipper.
Koster: dhr. R. Visser. Bediening beamer: Piet van Noort.
Collecten: Najaar zending, kerk
en gebouwen.
De diensten zĳn online via kerkomroep.nl Dit alles onder voorbehoud en volgens de regels van
het RIVM.

21-11: mw. G. Kleinjan-Pels, Huttensingel 5: 85 jaar.
21-11: mw. M. Immink-Bartels,
Opgangerweg 4: 80 jaar
23-11: dhr. C. Roepers, ‘n Tip 21:
89 jaar. Allen van harte gefeliciteerd.
Jubileum. 7-11: fam. Immink,
Oetbrink 40: 45 jaar getrouwd.
14-11: fam. A. Marsman, Wierdenseweg 13: 45 jaar getrouwd.
‘Een vonk is al genoeg om een
vuur te doen ontbranden en
spoedig laait het op en warmt
je hart en handen. Zo ook als je
de liefde van God ervaren hebt:
Hĳ warmt je hart, je straalt van
vreugd’ vertelt het iedereen!’

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
A. Meĳering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen heeft de
kerkenraad van de Zuiderkerkgemeente besloten geen kerkdiensten meer te houden. We gaan
weer samen met de Noorderkerkgemeente en de Vereniging
van Vrĳzinnig Hervormden online
diensten houden. Dit besluit is in
elk geval van toepassing tot 1 dec.
2020. Het besluit is gebaseerd
op de Landelĳke Richtlĳnen maar
ook op het feit dat de toename
van het aantal corona besmettingen in de gemeente Emmen
verontrustend is. Wĳ hopen op
22 nov. ook zelf online diensten
vanuit de Zuiderkerk uit te kunnen zenden. De apparatuur wordt
als het goed 16, 17 en 18 nov.
geïnstalleerd.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten 25 okt.: De
Antenne 10.30 ds. J. Zondag. O.v.d.: Marieke Vogelzang.
Organist: Hans Niezink. Lector: EigenwĳzZ-dienst-cie. Koster: Bert ten Brinke. VDK 19.00
ds. E. Wisselink. O.v.d.: Johan
Tinholt. Organist: Hans Niezink.
Koster: Henk Zomer.
Kerkdiensten 1 nov.: VDK
9.30 ds. E. Wisselink. O.v.d.:
Jannie Lok. Organist: Nico Aalberts. Lector: zendingscie. Koster: Henk Zomer. 19.00 ds. R.
Veldman, Balkbrug. O.v.d.: Aliejenne Beumer. Organist: Freddy
Bruins. Koster: Henk Zomer.
Kerkdienst 4 nov.: VDK 19.30
ds. J. Zondag. O.v.d.: Maaike
Hiemstra.
Collecten: 25 okt.: in de
dienst: PKW. Bĳ de uitgang: JOP.
Oppas: 25 okt.: Natascha Remmers en Marjan van Garderen.
Zieken. CFH, Rheezerweg 73,
7771 TD Hardenberg: dhr. A.
Kroezen, Gentiaanstr. 8, afd. Herstel en Revalidatie, unit 1; mw.
Schuurman-Baars, Rozenheim 36;
dhr. B. Prinsen, Annemoonstr. 17.
Medisch Spectrum Twente, Postbus 50.000, 7500 KA Enschede:
dhr. Anton Dunnewind, De Aalscholver 17, afd. E4 – k. 73.
Saxenburg Medisch Centrum, Jan
Weitkamplaan 4a 7772SE Hardenberg: dhr. Evert Holtvoort,
Nachtegaalstr. 10; mw. KoopmanKlunder, Schuttevaer 27; mw. G.
ter Haar-Pothof, De Tjalk 13, afd.:
Revalidatie.
Ĳsselheem, Vlinder 2, Dr. van
Heesweg 2, 8024 AB Zwolle: dhr.
Arjen Geertman, De Lisdodde 50,
afd. A2, k. 35.
Aanmelden kerkdiensten.
M.i.v. heden worden er elke
zondag nog 2 diensten gehouden waarbĳ telkens maximaal
30 bezoekers welkom zĳn. Dit
heeft ook gevolgen voor het aanmelden voor de diensten. 1. Bĳ
voorkeur meldt u zich aan via
de site bit.ly/37IOsK7: velen van
u maken daar al gebruik van en
daar zĳn we erg blĳ mee! 2. Lukt
het u niet zich aan te melden bĳ
de site dan mag u ook een mail
sturen naar aanmeldendiensten@
pkn-dedemsvaart.nl Vermeld
daarbĳ ook altĳd uw tel.-nr. en u
mag ook met ons bellen. In beide
gevallen zetten wĳ u naam in hetzelfde systeem als waar u zich
digitaal aanmeld. 3. Op dinsdag
of woensdag geven wĳ het programma opdracht om 30 mensen
te selecteren die digitaal of via

Overĳssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Vanwege het nieuwe advies
vanuit de overheid zal het aantal
aanmeldingen voor de diensten
voorlopig liggen op maximaal 30
per dienst, tevens is het advies
om bĳ het binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje te
dragen. Het is verplicht om voor
de kerkdiensten te reserveren.
Dit kunt u doen via https://reserveren.gerefdaarle.nl . Hier is ook
meteen zichtbaar hoeveel plaatsen nog beschikbaar zĳn. 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).
Kerkdiensten 25 okt.: 9.30
ds. B. Heusinkveld. Bediening H.
Doop aan Jackie Mollink. 19.00
ds. E. Prins. Gez. jeugddienst.
Deze is alleen online en via de
kerkradio te volgen. Organisten: dhr. R. Roelofs. Knd.: Gĳsbert Immink (1, 2, 3). Oppas:
Anne Bargboer, Franciska Willems, Celine Valk. Bloemen
bezorgen: Janny Reefhuis.
Kerkdienst 1 nov.: 9.30 ds. C.
Elsinga. Zendingsdienst 15.00 ds.
B. Heusinkveld.
Kerkdienst 4 nov.: HK 9.30
ds. E. Prins. Gez. dienst. GK
19.30 ds. B. Heusinkveld. Gez.
dienst.
Jarig. 4-11: dhr. H.J. van Lenthe,
Piksenweg 26: 84 jaar.
4-11: dhr. G. Valk, Haarweg 4a:
92 jaar.
13-11: mw. J. Eshuis-Nagel, Piksenweg 10a: 84 jaar.
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de telefoon worden uitgenodigd
de dienst bĳ te wonen. Mocht
er onvoldoende respons zĳn dan
benaderen we nieuwe mensen.
Let op: diverse mensen waren
gewoon elke zondag ochtend te
komen en deze werden door ons
al automatisch aangemeld. Op de
zondagavond was u ook welkom
zonder aanmelding gelet op het
aantal bezoekers. Beiden is niet
meer mogelĳk! Aanmelding is een
vereiste! Dus wacht op een mailtje of telefoontje van ons en meld
u aan. Helaas hebben wĳ van de
groep die wel diensten bezochten
maar zich niet via de site aangemeld hadden niet altĳd tel.-nrs.
Wil u contact met ons opnemen
om uw tel.-nr. door te geven?
Krĳgt u geen mailtje of telefoontje dan zĳn alle 30 zitplaatsen
voor de diensten van die zondag
bezet. Vragen? Neem gerust contact met ons op! Bert ten Brinke/
Henk Zomer.
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 25 okt.: GK
9.30 ds. R. van Hornsveld. ZenJEUGDDIENST?
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dingsdienst. Collecten: 1. Zending. 2. Alg. kerkelĳke arbeid. 3.
Kerk. O.v.d.: groep B. 19.00
Online Gospeldienst. Herhaling U2-dienst. HK 19.00 ds.
G. Schreuders, Wierden. Gez.
dienst. Collecten: 1. NBG. 2.
Kerkrentmeesters. 3. Beeld en
geluid.
Kerkdiensten 1 nov.: GK
10.00 ds. R. Fernhout. 19.00 ds.
G. de Goeĳen. Gez. dienst. Collecten: 1. Stg. Manna. 2. Alg.
kerkelĳke arbeid. 3. Kerk. O.v.d.:
groep C.
Kerkdiensten 4 nov.: GK
9.30 ds. G. de Goeĳen. 19.30 ds.
R. van Hornsveld. O.v.d.: groep
A/D. Collecten: 1. KSG/Oudezĳds 100. 2. Kerk. 3. Plaatselĳke
Evangelisatie.
Overleden. 02-10-2020: Berendina Reefhuis-Wermink, 25-071932, 88 jaar, ‘Het Liefferdinck’,
Kosterskamp 4. Den Ham.
In memoriam Berendina Reefhuis-Wermink. Op 2 okt. heeft
de Here tot zich geroepen Berendina (Dini) Reefhuis-Wermink in
de leeftĳd van 88 jaar. Zĳ woonde
de laatste maanden met haar man
in het Liefferdinck, k. 202, daarvoor aan de Noordelĳke Kanaaldĳk 3a. De laatste weken namen
haar krachten af. Toch kwam
haar sterven nog onverwacht.
Ze werd getroffen door een herseninfarct waarvan zĳ niet meer
is hersteld. De kinderen hebben
een levensbeschrĳving opgesteld.
Daaruit geef ik het volgende
door: Dini is geboren in Ommen
en groeide op in een groot gezin

met 8 kinderen. Ze heeft jaren
gewerkt bĳ De Spar in Ommen.
In 1960 trouwde ze met Marten
Reefhuis. Na hun huwelĳk gingen
ze in Egede wonen. God gaf hen
6 kinderen. Het boerenbedrĳf
werd groter en Dini heeft daarin
ook veel werk verzet. Toch vond
ze tĳd voor andere dingen zoals
het maken van kleding, breien en
handwerken. Druk was ze in de
zomer met haar bloementuin.
Het geloof was voor Dini heel
belangrĳk. Trouw bezocht ze op
zondag de erediensten. Als je haar
leven met één woord zou moeten samenvatten dan is dat met
het woord ‘zorgzaamheid’. Want
dat kenmerkte haar leven: zorgen
voor de ander, het gezin en haar
naaste. De laatste jaren zorgde
zĳ veel voor haar man. Afgelopen
voorjaar mochten zĳ samen met
het gezin hun 60-jarig huwelĳk
vieren. Door corona verliep dat
anders dan gepland, maar het was
een bĳzondere dag waar ze erg
van genoten hebben. Op donderdag 8 okt. hebben we afscheid
van haar genomen in een dienst
van Woord en gebed en stonden
o.a. stil bĳ de woorden die boven
de rouwkaart staan geschreven: Hetzĳ wĳ dan leven, hetzĳ
wĳ sterven, wĳ zĳn des Heren.
(Romeinen14:8). In dat geloof en
vertrouwen is Dini heengegaan.
Of zoals haar man zei toen duidelĳk was dat zĳ zou gaan sterven:
‘Zĳ is niet bang voor de eeuwige
slaap’. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op begraafplaats Dennenhof. De Here zĳ

met br. Reefhuis, de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
nu zĳ afscheid hebben moeten
nemen van hun geliefde vrouw,
moeder, oma en oude oma.
Dankbetuiging. Hartelĳk dank
voor uw meeleven en betrokkenheid bĳ het afscheid van mĳn
lieve vrouw, onze moeder en oma
Sientje Kleinjan-Noeverman. Dat
heeft ons goed gedaan. Henk
Kleinjan, kinderen en kleinkinderen.
HARDENBERG
Wĳk Centrum. Zieken. Mw.
H. Lenters-ter Horst, Adm.
Helfrichstr. 71, is vanuit het ziekenhuis naar het CFH gegaan
voor revalidatie.
Mw. J. Sportel-Croezen, Burg.
Bramerstr. 30, verblĳft in het
CFH (Unit 1, k. 7).
Mw. I. Ligtenberg-Koonstra Hardenbergweg, Brucht is in het
ziekenhuis opgenomen, SMC k.
205. Ze heeft helaas geen mooie
uitslagen gekregen. We leven mee
met haar man en (klein)kinderen.
In het CFH zĳn mw. G. Hamberg-Meĳerink, Havenweg 118
(U5, k. 4); mw. Annie Ningberg,
Gedempte, Haven 47 (U4, k2.
); mw. G. Waterink, Jonkerlaan
(Baander, k. 3); mw. G MeĳerinkBults, W. Withstr. (U3 k. 22).
Mw. H. Mulder-Bolks, Gedempte
Haven 37, 7772 VD, is op 23 okt.
98 geworden.
Mw. Meilink-Hurink is op 21 okt.
104 jaar geworden. Ze woont in
Oostloorn, k. 148.
14 okt. was het 60 jaar geleden

dat GeWe (Gerrit Willem) Lennips en zĳn vrouw Bertha Lennips-de Boer (Kruserbrink 34,
7772 XN) elkaar liefde en trouw
beloofden. Een groot feest dat
ze vanwege corona gedwongen
waren in kleine kring te vieren.
Wĳ wensen hun des te meer een
fijne dag toe die als een zegen van
God mag worden beleefd.
Mw. Meilink-Hurink is op 21 okt.
104 jaar geworden. Ze woont in
Oostloorn, k. 148.
Langs deze weg willen wĳ iedereen hartelĳk bedanken voor de
kaartjes, bezoekjes, telefoontjes
en bloemen, die wĳ mochten ontvangen voor ons 65-jarig huwelĳk.
Het was hartverwarmend! Dick
en Aly Marsman, Havenweg 70.
Mw. Jennie Winters, Stationsdwarsstr. 9, willen we heel vriendelĳk bedanken voor de vele jaren
en het vele werk als contactpersoon in onze wĳk centrum. Zĳ
heeft dit vele jaren met heel veel
plezier en betrokkenheid gedaan.
We zoeken uiteraard nog iemand
om deze taak voor de ontstane
vacature weer in te vullen. Maar
we zĳn naar meerdere contactpersonen op zoek. U kunt hiervoor contact opnemen met H.
Broekroelofs. (hjbroekroelofs@
hotmail.nl) Namens kerkenraad
Centrum en wĳkteam 07 heel
veel dank.
Baalderveld. Zieken. Rein Sĳbesma is opgenomen in het ziekenhuis in Hardenberg. We wensen hem en zĳn gezin kracht toe.
Lees verder op pagina 7
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LAAT ZIEN WAT
UW KERK DOET!
DEEL DE
VEELKLEURIGE
INFOGIDS UIT.

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

Janneke en Bram gaan
voor de MAF naar

DOOR DS. JACOLINE

Papoea-Nieuw-Guinea

BATENBURG,
HOOGEVEEN

Golven bestaan in
soorten en maten leerde ik als
kind in onze vakanties aan zee.
De zogenaamde ‘tweede golf’,
leidde mĳn gedachten.
Toen ik verkering had, mĳmerden
ik en - nu - mĳn man over onze
eerste auto. Het leek ons wel
wat om te beginnen met een Fiat
Panda en daarmee door Europa
te rĳden: pizza’s eten, cultuur
snuiven, avontuur. Realistischer
was een Volkswagen Golf besloot
mĳn man vaak aan het eind van
zo’n mĳmering: zo’n Duits blikje
biedt meer zekerheid op de weg.

Bram en Janneke Nijveld (respectievelijk 31 en 29 jaar) uit
Rijssen vertrekken begin volgend jaar naar Papoea-NieuwGuinea. Ze gaan daar werken
voor de MAF. Deze organisatie
levert praktische hulp, en is
bekend van de bushvliegtuigen
waarmee ze opereren in moeilijk bereikbare gebieden. Ook
werken ze indirect mee aan het
verspreiden van Gods Woord.
Bram en Janneke Nijveld met hun kinderen Mara (links) en Liv. Foto: Leo Polhuijs

Alles opgeven voor
hulpverlening en evangelie
DOOR LEO POLHUYS,
DEVENTER

De exacte datum
van vertrek is nog
niet bekend, maar zal ergens in
maart zĳn. Bram en Janneke volgen eerst nog een cursus aan het
All Nations Christian College in
Engeland, als voorbereiding op
hun missie.

waarom we alles opgeven: ons
huis, ons werk, onze contacten.
We ervoeren dat God deuren
sloot en andere opende. Hĳ wees
ons de weg, al was dat niet door
middel van een brief uit de hemel.
Biddend mochten we telkens één
stap zetten. Psalm 119 vers 105
spreekt over een lamp voor mĳn
voet en een licht op mĳn pad. Een
lamp voor mĳn voet geeft genoeg
licht voor het zetten van één stap
en niet voor tien stappen. We
moeten veel achterlaten en leggen alles in Zĳn hand. Wĳ mogen
volgen. Dat is vaak moeilĳk en het
vraagt zelfverloochening omdat
we alles graag zelf in de hand willen houden.”

Praktisch dienstbaar
In december komen ze terug en
nemen ze tĳdelĳk hun intrek in
een woning nabĳ Holten.
‘’We hebben onze woning in Rĳssen al verkocht. We dachten eerst
aan verhuur, maar dat leverde
teveel obstakels op. Ook hebben
Naar Mount Hagen
we een plek gevonden voor onze
Bram, Janneke en hun dochters
hond Rex”, zegt Bram. “Hĳ kan
Mara (3) en Liv (1) zullen Mount
helaas niet mee, hĳ komt PapoeaHagen als nieuwe bestemming
Nieuw-Guinea niet in.” Janneke
krĳgen. “Dat is de
werkt als wĳkhoofdplaats van
verpleegkundige,
SOMMIGEN STAAN ACHTER ONZE
de provincie WesBram als zorgreMISSIE, MAAR COLLEGA’S DIE NIET
tern Highlands.
gisseur bĳ de poliGELOVEN, BEGRIJPEN VAAK NIET
Daar is de hoofdtie. Daarvoor was
WAAROM WE ALLES OPGEVEN: ONS
basis van het
hĳ hoofdagent.
HUIS, ONS WERK, ONZE CONTACTEN.
MAF-programma
“Wĳ realiseren
in Papoea-Nieuw-Guinea gevesons dat we materieel en geestelĳk
gezegend zĳn. Gedurende de afge- tigd. Het team in Papoea-Nieuwlopen jaren gingen ons oog en hart Guinea bestaat uit 140 medewerkers, waarvan zo’n 100 uit de
langzaam maar zeker open voor
lokale bevolking.”
onze medemens in nood. DaarBram zal als operationeel manadoor ontstond de wens om ons
ger gaan werken, een taak die
in praktische zin in te zetten en
gezien zĳn loopbaan en studies
dienstbaar te zĳn voor minderbegoed bĳ hem past. Janneke gaat
deelden in onze wereld.”
zich voornamelĳk toeleggen op
thuisonderwĳs aan de kinderen
Geen brief uit de hemel
en de zorg voor het gezin.
“Na een zoektocht kwamen we
in 2019 uit bĳ MAF, waar een
Thuisfrontcommissie
deur geopend werd voor een
Bram en Janneke worden bĳgefunctie in Papoea-Nieuw-Guinea.
staan door een thuisfrontcomNa een uitgebreid selectietraject
missie (TFC), die als taak heeft de
kregen we begin 2020 groen licht
van MAF Nederland. Onze familie uitzending mogelĳk te maken. Het
is hun verantwoordelĳkheid om
had het wel zo’n beetje zien aanhen in nauwe samenwerking met
komen. Collega’s reageren verMAF Nederland te ondersteuschillend. Sommigen staan achter
nen en de achterban te (blĳven)
onze missie, maar collega’s die
betrekken bĳ hun uitzending en
niet geloven, begrĳpen vaak niet

de voorbereiding daarop. Denk
aan het geven van voorlichting,
het rond krĳgen van de financiën,
meedenken in praktische zaken,
et cetera; kortom alles wat nodig
is, zodat Bram en Janneke zich
volledig kunnen richten op hun
werk in Papoea-Nieuw-Guinea.
Bram: ‘’Wĳ hebben zelf geen
inzage in de inkomsten van het
steunfonds. Wĳ zien dus niet wie
er geld geeft of hoeveel mensen
geven. Wel willen we graag onze
dankbaarheid uitspreken voor de
giften die we ontvangen en de
initiatieven van soms onbekende
mensen en bedrĳven. Maar het
gaat ons niet alleen om de euro’s.
Die hebben we nodig, maar veel
belangrĳker en onmisbaar is
gebed en de zegen van de Heere.
We zĳn dankbaar voor de steun
die we mogen ervaren vanuit
onze kerk en andere kerkelĳke
gemeenten. Daardoor voelen we
ons erg gedragen.”
Vier jaar
Het echtpaar heeft zich in principe voor minimaal vier jaar aan
hun nieuwe taak verbonden. De

MAF
Mission Aviation Fellowship
(MAF) is een christelĳke zendingsorganisatie die met 130
vliegtuigen en communicatiemiddelen mensen bereikbaar maakt
voor hulp en het Evangelie. Meer
dan 1.000 (hulp)organisaties
doen dankzĳ MAF sneller, effi ciënter en veiliger hun werk.
Elke 5 minuten stĳgt ergens
ter wereld een vliegtuig op om
te helpen. Mensen die in de
uiterste gebieden van de aarde
wonen zĳn vaak afgesloten van
de buitenwereld. Dit beperkt hun
mogelĳkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en
het evangelie te horen.

bedoeling is dat ze om de twee
jaar met verlof komen. Of er ook
familie overkomt naar PapoeaNieuw-Guinea? Janneke: “Het is
een reis van dertig uur en kost
veel geld. We gaan er niet vanuit
dat we veel bezoek van het thuisfront zullen ontvangen.”
De twee Rĳssenaren zullen graag
ingaan op uitnodigingen van bedrĳven, kerken en scholen om voorlichting te komen geven over hun
werk voor MAF. Uiteraard met
inachtneming van de coronamaatregelen. Bram: “Door corona is
het lastig om bekendheid te krĳgen en acties op touw te zetten.”
Giften zĳn van harte welkom op:
NL75 ABNA 0870 0518 65 t.n.v.
MAF Nederland o.v.v. Steunfonds
Nĳveld. Meer info op Facebook,
Linkedin, Instagram en www.maf.
nl, waar ‘the Nĳvelds’ een eigen
pagina hebben met een nieuwsbrief.

Papoea-Nieuw-Guinea
De onafhankelĳke staat PapoeaNieuw-Guinea, een land in Oceanië, beslaat het oostelĳk deel
van het eiland Nieuw-Guinea.
Het grenst aan Indonesië en ligt
ten noorden van Australië. De
hoofdstad is Port Moresby. In het
land worden 823 (Papoea)talen
gesproken (van de 6800 talen
in de wereld). Nieuw-Guinea is
uniek wat betreft flora en fauna.
Het land heeft ruim acht miljoen inwoners waarvan meer van
80% buiten de steden. Vooral
de bewoners van de hooglanden
leven erg geïsoleerd. Gezondheidszorg en onderwĳs zĳn
nauwelĳks aanwezig. Door het
bergachtige gebied zĳn dorpen
alleen te voet bereikbaar, maar
de paden zĳn zo slecht dat het
dagen kost om voorzieningen te
bereiken.

Toen alle kinderen uit mĳn ouderlĳk gezin uit huis waren, besloten
we af en toe een dagje te plannen
met ouders en aanhang. Koffie
en eten gecombineerd met een
activiteit. De beste herinneringen
heb ik aan verschillende vormen
van golf. Je zult verbaast staan
in hoeveel varianten dat spel
gespeeld kan worden: midgetgolf,
Pitch en Putt, boeren- en discgolf.
Golf als synoniem voor verbinding.
In mĳn studententĳd bezochten
we feestjes. Bruiloften, jubilea,
promoties en afstudeerpartĳen.
Met andere vrouwspersonen klitten we bĳ elkaar in huis of bĳ de
kapper om onze haren in model
te brengen. Gekrulde lokken,
watergolven. De golf als beeld van
schoonheid.
Ons zoontje lezen we voor het
slapen gaan vaak voor uit de minikĳkbĳbel van Kees de Kort. Favoriet is het verhaal met de boot.
GOLF VAN ANGST, VAN SCHOONHEID,
VAN VERBINDING, VAN ZEKERHEID EN
NU VAN ZIEKTE

Jezus gaat aan boord met zĳn
leerlingen, hĳ zwaait. “Dááág”,
zeggen de mensen op de kant,
en zwaaien terug. Terwĳl Jezus
slaapt, kletsen de leerlingen wat.
Dan komt het: een harde wind en
golven in het water. De leerlingen
zĳn bang. Golf van angst.
Golf van angst, golf van schoonheid, golf van verbinding, golf
van zekerheid en nu een golf van
ziekte.
Kerkleden, werkzaam in de zorg
en bĳ de overheid vertellen al een
tĳdje dat deze eraan zit te komen.
Er zullen er vast meer volgen.
Ook in het midden en noorden
van het land.
Overal gonst het… hoe te reageren op deze tweede golf. Het is
voor iedereen zoeken.
Wat mĳ hielp als kind op die
zeevakanties uit mĳn jeugd? Niet
alleen het water ingaan, maar aan
de hand van mĳn vader die de
kwallen eerder zag dan ik en die
me boven hielp als ik onderging.
Beeld van al die golven in één.

gezi(e)n
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RTV-tips
Zondag 25 oktober
KRO-NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
Hĳ is nu bĳna een jaar predikant
in de Westerkerk in Amsterdam.
Maar het was helemaal niet vanzelfsprekend dat Herman Koetsveld op de kansel zou staan.
Maandag 26 oktober
KRO-NCRV | NPO2 | 18.45
Binnenste Buiten
In het Noord-Hollandse Hoogkarspel zĳn Mary en Paul de
tweede eigenaren van een
gemeentelĳk monument uit 1909.
Aan de buitenkant mochten ze
niets veranderen, maar binnen
hebben ze het hele huis volledig
opgeknapt en geheel naar eigen
smaak ingericht.
Dinsdag 27 oktober
AVROTROS | NPO2 | 20.30
Volle Zalen

Actrice Olga Zuiderhoek (73),
bekend van rollen in o.a. Penoza
en Dagboek van Hendrik Groen
kreeg dit voorjaar Corona. Ze
was een tĳdje ‘doodziek’ en ‘helemaal alleen’. Ze heeft de draad
weer voorzichtig opgepakt.

Kerkje in de kerk
DOOR WILLEMKE
WIERINGA , WIERDEN

Toen we trouwden
zei Jacobs oom, onze predikant
van dienst:
“Vanaf nu vormen jullie een kerkje
in de kerk.”
Dat vond ik een mooi beeld. Als
een visionair benoemde hĳ precies
waarvan ik droomde: dat ik en
mĳn huis samen de Heere zouden
dienen. Ons ‘huis’ een kerkje in de
kerk.

Jacob en ik kozen voor de onlinediensten van onze eigen gemeente,
ook al voelde dat niet zoals het
zou moeten voelen. Maar het
wende. Het werd zelfs een beetje
gewoon. De latere fysieke diensten parkeerden we nog even vanwege Jacobs aangetaste hart.
Maar digitaal zĳn we elke zondag
van de partĳ.

Helaas ziet ons ‘kerkje’ er in deze
bizarre dagen heel anders uit dan
we ooit hadden kunnen bevroeden. O, die eerste zondagen tĳdens de lockdown. Ontredderd
en aangedaan zat ik tĳdens de
onlinedienst naar al die rampzalig verlaten kerkbanken te kĳken.
Wat een leegte. Zou dit ooit weer
goedkomen? Hoe moesten we de
lamp brandende houden?
Een paar van onze kinderen belegden met elkaar of met vrienden
kleine godsdienstoefeningen in
huis of tuin, bekeken een mooie
dienst op YouTube of bezochten
hagepreken in de open lucht in de
omgeving. Op de familie-app werden we op de hoogte gehouden.

Woensdag 28 oktober
AVROTROS | NPO1 | 20.20
Tussen Kunst en Kitsch
Deze uitzending wordt er vanuit
diverse musea getaxeerd. Rob
Driessen taxeert een paneel
gemaakt door Hildo Krop.
Donderdag 29 oktober
KRO-NCRV | NPO2 | 18.45
Binnenste Buiten
Een kas bĳ de stad die dient als
biologische tuinderĳ en als ontmoetingsplek voor jong en oud.
Haarlem is er trots op. Inwoners
van de stad zien hun eigen lokale
voedsel groeien.
Vrĳdag 30 oktober
KRO-NCRV | NPO1 | 16.45
Serenade van Stef

Op vrĳdag 30 oktober start Serenade van Stef. In deze 7-delige
serie ontmoet Stef Bos mensen
die in hun leven in problemen zĳn
gekomen door uiteenlopende
omstandigheden
Zaterdag 31 oktober
Max | NPO2 | 18.50
Max maakt mogelĳk
Stichting Max maakt mogelĳk
doet er alles aan om de basisbehoeften van zoveel mogelĳk ouderen te verzorgen. De hulp van de
kĳker is onmisbaar.

Soms komen een paar kleinzoons
logeren en scharen we ons op
zondagmorgen samen rond de
buis. Ons kerkje in de kerk.
Afgelopen weekend was het na
lange tĳd weer eens de beurt aan
kleinzoon Gabriël.
“Ha kerel”, begroet ik hem
enthousiast bĳ het ontbĳt, “hoe
staat het leven?”
Als een volleerd acteur legt hĳ het
moede hoofd op tafel.
“Niet goed.”
Hoe diep treurig klinkt dat. Ik kĳk
hem meewarig aan. Je mag nooit

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

Leren van Staphorst
De kerken zĳn er niet om de overheid te pleasen, maar moeten volgens ds. Piet de Jong op de site Het
Goede Leven ‘hun eigen kerkelĳke
ding doen’. Hĳ breekt een lans voor
de gewraakte kerk in Staphorst.

De vrĳheid van godsdienst en
het belĳden ervan in kerken is
geen uitzondering op democratisch samenleven, iets van vroeger, maar juist een belangrĳke
garantie daarvan. Vaak kwam in
dictatoriale landen juist uit die
dwarsliggende gemeenschappen
het verzet op. De kerken zelf
maken tot nu toe geen sterke
indruk, eerder een bange. In
plaats van afstand te houden van
de overheid, wat de kerk in crises altĳd moet doen - al moet je
uiteraard wel luisteren naar de
overheid - lĳkt men vooral bezig
met pleasen. En men is dankbaar
voor een mooi cĳfer voor goed
gedrag van de minister. Zolang
als het duurde dan. Want ineens
draaide de minister om. Kennelĳk
bang voor de negatieve impact
van ‘Staphorst’ op de samenleving
en op mensen als Arjan Lubach
in zĳn zondagse tv-programma.
Lubach - nogal getraumatiseerd
als het over religie gaat - vond
zichzelf erg inventief op zondagavond 4 oktober, door in theater
Bellevue maar liefst in ‘alle zalen’
dertig mensen te zetten. Iets wat
de minister in juni kerken nu juist

verbood: niet in alle zalen, alleen
in de heilige ruimte mochten we
kerken. Lubach ging lang door
over
de uitzondering van kerken,
niet gehinderd door enige kennis en overtuigd van voorspelbare instemming. In alle zalen.
Als de uitzondering voor kerken
wordt opgeheven, zal dat voor
een rechter immers geen stand
houden. Zĳn politici van het CDA
en de CU bang voor Lubach en
zĳn invloed? En zĳn de kerkelĳke
vertegenwoordigers bang voor
afbraak van de algemene goodwill,
dat ze zo kritisch reageerden op
Staphorst? Je kunt van Staphorst
vinden wat je wilt, maar de mensen daar zĳn trouw aan de overheid. En ook weten ze hun eigen
kerkelĳke ding te doen. Als de
kerk daarmee ophoudt, dan dooft
het licht.
Kaarsje voor de muziek
De Drentse muzikant Daniël Lohues
schrĳft in het Dagblad van het
Noorden over de kathedraal van
Albi in Frankrĳk.

lachen om de woorden van een
kind, vind ik. Maar wat als zo’n
jongeman van negen je vervolgens
toevertrouwt:
“Ik sta niet positief in het leven.”
Met een oma die niet meer bĳkomt van het lachen, valt niet te
praten. Dus doet hĳ er verder het
zwĳgen toe.
Na het ontbĳt nestelen we ons
voor de kerkdienst gedrieën in
pyjama voor de tv. Even heeft hĳ
moeite met focussen en rent hĳ
heen en weer de trap op en af
om tekenspullen en legobouwsels
aan te slepen en even later zit hĳ
genoeglĳk te kleuren bĳ de eerste
orgelklanken. Bĳ het kindermoment kruip hĳ lekker tegen mĳ aan
om de rest van de dienst zo te blĳven liggen.
“Mooi?” vraag ik na afloop. Hĳ
knikt, maar aarzelt toch even.
“Vorige week ben ik met mĳn
andere opa en oma naar een echte
kerkdienst geweest.”
“En dat was leuker?”
“Ja”, zegt hĳ. “eigenlĳk wel.”
Waarvan akte.
Het was een mooie zondag. Een
bĳbelse rustdag. Nooit zal een
virus in staat zĳn Gods werk en
kerk te doven.

Willemke Wieringa laat u meeleven met dagelĳkse
voorvallen in haar familie met vĳ f kinderen en
veertien kleinkinderen.

Het gebouw is gewĳd aan de heilige sint Cecilia, de beschermheilige
van de muziek, muziekmakers
en de instrumentenbouwers.
Heilige Cecilia leefde rond 200
na Christus. Ze was een devoot
christen, maar werd juist daarom
opgepakt en gemarteld. Maar ze
kregen haar niet dood. Tĳdens
het martelen bleef ze maar zingen ter ere van God. In een pan
kokend water werd ze gezet. Ze
zong maar door. Uit volle borst.
Nog meer martelingen overleefde ze door maar door te zingen. Uiteindelĳk stierf ze alsnog
aan haar verwondingen. Later
werd ze heilig verklaard. […] Ik
heb er ook wel eens een kaarsje
aangestoken. En laatst dus weer.
Maakt me niet uit of mensen het
bĳgeloof en onzin vinden. Ik stak
een kaars bĳ Cecilia aan voor de
muziek. Uit dankbaarheid. Maar
ook omdat de muziek het nodig
heeft nu. Dat het maar snel weer
allemaal normaal mag worden
om uit volle borst met elkaar
te zingen. Dat er maar snel een
vaccin gevonden mag worden
waardoor de muziek weer kan
klinken voor iedereen. Dat iedereen maar zo verstandig mag zĳn
om dat vaccin dan ook te nemen.
Dat de muziekmakers maar gauw
weer hun ding kunnen doen zoals
ze dat konden. We moeten tot
die tĳd maar gewoon op veilige
afstand van alles en iedereen blĳven zingen tot alles weer beter
wordt. “Ja, en de andere sectoren die zwaar lĳden onder deze
crisis dan?” Ja, ik weet het. Het
raakt iedereen. Daarom heb ik
ook een kaarsje aangestoken
bĳ Maria. De zorgzame moeder
voor alle mensenkinderen.

berichten uit de gemeente
Vervolg van pagina 4

Een kaartje kan naar het thuisadres, Pinksterbloem 24, 7772 NJ
Feest. Op 16 okt. waren Seine
en Hennie Hakkers 50 jaar
getrouwd. Ze zĳn blĳ en dankbaar voor deze feestelĳke dag.
Wĳ feliciteren hen van harte en
wensen hen alle goeds voor de
toekomst toe. Adres is Hondsdraf 1, 7772 LX.
LUTTEN/SLAGHAREN
Videodienst. U kunt deze
dienst volgen via de website
www.kerkomroep.nl daar zoekt
u de Kruiskerk in Lutten op en
kunt u online of achteraf meekĳken.
Als je de draad kwĳt bent, vertrouw er dan op dat God alle
touwtjes in handen heeft.
Kerkdienst 25 okt.: Kruiskerk 9.30 ds. J. Korte, Benneveld.
Zieken. Br. Gerrit Prenger,
Tottenhamstr. 48, 7701 BN
Dedemsvaart, ligt nog in het ziekenhuis Isala in Zwolle. Ze zĳn er
nog niet achter wat de reden is
dat hĳ zo ziek is.
Br. H. Grevelman, Lutteresweg
4, 7775 PP Lutten is voor revalidatie naar het Clara Feyoena
Heem gegaan, Rheezerweg 73,
7771 TD Hardenberg, Revalidatie
afd. Unit 2; 1e verdieping, k. 17.
We wensen de zieken en hun
familie Gods kracht en nabĳheid
toe.
Jarig. Mw. J. Lammers-Klos
De Spa 28 7776 CX Slagharen:
23-10-1937. Van harte gefeliciteerd.
De bloemen gaan vandaag met
een groet van ons allen naar de
fam. Roelofs, De Vaart 61, Ane
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 25 okt.: 9.30
ds. W. den Braber, Vriezenveen. O.v.d.: mw. B. Bouwhuis.
Diaken: W. Wittenberg. Collecten: bĳdrage PKN, kerk en
gebouwen.
Kerkdienst 1 nov.: 9.30 ds. B.
v/d Weg, Nĳverdal. O.v.d.: mw.
G. Woelderink. Diaken: dhr. R.
Lensen en P. Olsman. Collecten: zending, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 4 nov.: 19.30 ds.

W. van Boeĳen, Dedemsvaart.
Dankdag. O.v.d.: dhr. H. Waterink. Diaken: dhr. H. ter Bekke.
Collecten: dankdagcollecte,
kerk en gebouwen.
Tekst. De wereld anders gezien:
Indien men de wereld vergelĳkt
met een dorp van 100 inwoners,
rekening houdende met alle
bestaande volkeren, dan zou dit
dorp bestaan uit : 57 Aziaten,
21 Europeanen, 14 Amerikanen
(Noord en Zuid), 8 Afrikanen,
52 vrouwen - 48 mannen, 70
niet-blanken - 30 blanken, 70
niet-christenen - 30 christenen,
89 hetero’s - 11 homo’s, 6 personen zouden 59% van de totale
wereldrĳkdom bezitten, 6 personen zouden de VS-nationaliteit
hebben, 80 zouden dakloos
zĳn, 70 zouden analfabeet zĳn,
50 zouden afhankelĳk zĳn van
iemand anders, 1 zou sterven
2 zouden geboren worden, 1
zou een PC hebben, 1 zou een
diploma hebben. Indien je deze
morgen bent wakker geworden
en je bent niet ziek, dan ben je
gelukkiger dan 1 miljoen mensen die in de komende dagen
zullen sterven. Indien je nooit
oorlog, eenzaamheid, honger of
het lĳden van de gewonden hebt
meegemaakt, dan ben je gelukkiger dan 500 miljoen mensen in
de wereld. Indien je naar de kerk
kan gaan zonder je bedreigd te
voelen, zonder gearresteerd te
worden of zonder dat je gedood
wordt, dan ben je gelukkiger dan
3 miljard mensen in de wereld.
Indien je eten in de koelkast hebt
liggen, je gekleed bent, je een
dak en een bed hebt, dan ben
je rĳker dan 75% van de inwoners van de wereld. Indien je een
bankrekening hebt, een beetje
geld in je portefeuille of een
beetje kleingeld in een doosje,
dan hoor je bĳ de 8% rĳkste
mensen van de wereld. Indien je
dit kan lezen, dan hoor je niet bĳ
de 2 miljard mensen die niet kunnen lezen. Alle reden tot dankbaarheid.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 0527241427
Kerkdienst 25 okt.: 10.00
uitzending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk met ds.
G. Timmer. Doopdienst. Knd.:
voor kinderen die in deze doop-
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dienst aanwezig zĳn. Oppas:
Christien Lassche en Leanne Vos.
Collecten: 1. Kerk. 2. NBG.
Kerkdienst 1 nov.: 10.00 uitzending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk met ds.
W. Steenwĳk uit Nĳkerk. Zendingsdienst. Knd.: alle groepen
v/d uitgenodigde wĳken. Oppas:
aanwezig. Collecten: 1. Zending. 2. Kerk.
Kerkdienst 4 nov.: 19.30 uitzending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk met ds.
G. Timmer. Dankdag. Collecte:
diaconie.
Nu er weer strengere maatregelen zĳn genomen om het
coronavirus in te dammen zĳn
er ongetwĳfeld mensen die geen
bezoek of nagenoeg geen bezoek
kunnen ontvangen en daardoor
op zien tegen de lange en donker wordende dagen. De kansen
om er zelf op uit te gaan wor-

den minder, zeker voor hen die
afhankelĳk zĳn van anderen. Ook
het op bezoek gaan heeft zĳn
beperkingen en dat maakt dat er
meer mensen noodgedwongen
de herfstdagen alleen doorbrengen. Laten we de mogelĳkheden die er wel zĳn benutten om
elkaar te blĳven bemoedigen. Een
kaartje een telefoontje of een
berichtje op een andere manier
doet hoe dan ook goed. Zo kunnen we Gods opdracht om te
zien naar elkaar uitdragen in een
tĳd waarin het moeilĳk is om bĳ
elkaar te komen. Maar ook, en
dat is zeker niet minder belangrĳk kunnen we elkaar opdragen
in onze gebeden en God vragen
om kracht en bĳstand, om zĳn
onmisbare nabĳheid voor nu en
voor de komende tĳd.
Hartelĳke groeten en goede en
bemoedigende weken toegewenst
onder Gods liefdevolle leiding.

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Barneveld (prot. gemeente),
ds. A. Plantinga te Den Dolder,
die dit beroep heeft aangenomen
te Bodegraven (herv. wĳk 1),
ds. A. de Wit te Besoyen (herv.)
te Rotterdam-Delfshaven
(herv., beroepen door de synode,
deels als missionair predikant), ds.
A.F. de Fĳter te Goudriaan (herv.)
en Ottoland (herv.)
te Ten Boer-Woltersum-Sint
Annen (Kloosterkerkgemeente),
ds. H.E. de Boer te Annen, die dit
beroep heeft aangenomen
Aangenomen
naar Rotterdam-Zuid
(Maranathakerk), ds. S.J. van der
Vlies te Rotterdam
naar Vriezenveen (herv.
wĳkgemeente van bĳzondere
aard, deeltĳd, beroepen via de
mobiliteitspool), proponent T.J.
Lucas te Ĳsselmuiden
Bedankt
voor Ĳsselmuiden-Grafhorst
(herv. wĳk 1), ds. B.L.P. Tramper
te Oud-Beĳerland (herv. wĳk
West)
Beroepbaar
proponent T.J. Lucas te
Ĳsselmuiden, die beroepen is
via de mobiliteitspool door

Vriezenveen (herv. wĳkgemeente
van bĳzondere aard, deeltĳd) en
die dit beroep heeft aangenomen
proponent G.W. van Vliet te
Geesbrug, tel. 06-40038011,
e-mail gwvvliet@gmail.com
proponent A.A. van der Heide
te Groningen, tel. 06-45604058,
e-mail anitavanderh@gmail.com
proponent A.S. Brinkman te
Lunteren
proponent S.J. van der Woude
te Zeist, tel. 06-33627057, e-mail
stĳnvanderwoude@gmail.com
proponent M. de Jager te
Groningen, tel. 06-27655799,
e-mail markmdejager@gmail.com
GEREF. KERKEN (VRĲG.)
Beroepen
te Loenen aan de Vecht
(deeltĳd), ds. L.H.Th. Kooĳ te
Nieuwleusen, die dit beroep
heeft aangenomen en daarnaast
in deeltĳd docent godsdienst
blĳft aan de hogeschool VIAA in
Zwolle
te Alblasserdam-NieuwLekkerland, kandidaat T.
Bekkema te Zwolle
Aangenomen
naar Roden, ds. H.H. Meerveld
te Harlingen (gkv/cgk).

gebed van de week

‘Laat dan mijn hart
U toebehoren’
Laat dan mĳn hart U toebehoren
en laat mĳ door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mĳ begroet.
Amen
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RTV-tips
Zondag 1 november
EO | NPO2 | 11.00
BEAM

Beam is het jongerenwerk van de
EO, dat jongeren wil inspireren
om te groeien in je geloof vanuit
het voorbeeld van Jezus.
Dinsdag 3 november
AVROTROS | NPO2 | 20.30
Volle Zalen
Han Kesting (59) had de primeur
na de versoepeling van de coronamaatregelen. Hĳ beleefde als eerste acteur een première met de
solovoorstelling wie heeft mĳn
vader vermoord.
Woensdag 4 november
KRO-NCRV | NPO2 | 20.25
Cannabis
Het ooit zo tolerante Nederland
lĳkt de koppositie als centraal
gidsland voorgoed verloren te
zĳn. In de laatste aflevering van
Cannabis zien we hoe Henk, Ben
en Wernard de Cannabis ondernemers van het eerste uur, zich
desalniettemin nog ware pioniers
tonen.
Woensdag 4 november
Max | NPO1 | 21.25
Het fitte brein

Het fitte brein: Erik Scherder: Als
we geluk hebben, komen we met
gezonde hersenen op de wereld.
Maar wat is er voor nodig om
met een fit brein ouder te worden en dit te behouden.
Donderdag 5 november
NTR | NPO2 | 21.05
Danny op straat
Journalist en documentairemaker Danny Ghosen gaat de straat
weer op. We zien hoe Danny
het land intrekt en verslag doet
van problemen en spanningen op
plekken en bĳ groepen die moeilĳk toegankelĳk zĳn.
Vrĳdag 6 november
KRO-NCRV | NPO2 | 21.35
De Rĳdende Rechter
De Rĳdende Rechter is deze
week in Limburg voor een zaak
tussen Yonne Bourry en haar
buren. Yvonne ervaart geluidsoverlast van de buren door het
gamen van de buurjongen. Er ligt
een schone taak voor mr.John
Reid om uit te zoeken waar het
geluid vandaan komt.

uit: Gezang 479, vers 4 (Jan Wit), Liedboek voor de kerken (1973)
Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen
naar: jgroen27@planet.nl
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kerkdiensten

zondag 25 oktober 2020

Premier Rutte over
het goede leven
Op zaterdag 31 oktober - Hervormingsdag - houdt ministerpresident Mark Rutte online de
Protestantse Lezing. Vanuit zĳn
protestantse levensovertuiging
staat hĳ stil bĳ de vraag: ‘Is een
goed leven een perfect leven?’
De lezing is onderdeel van een
online festival over het goede en
mislukte leven. Dit festival wordt
georganiseerd door de Protestantse Kerk. Tĳdens het festival
wordt stilgestaan bĳ het ‘gekmakende streven naar perfectie’, bĳ
zelfkritiek en zelfcompassie, bĳ
overgave en genade. En uiteraard
zal de huidige coronacrisis ook
niet ongenoemd blĳven. De vraag
is ten slotte: ‘Kunnen we 2020 als
een mislukt jaar beschouwen?’
Via een livestream op www.protestantsekerk.nl kunnen mensen
de avond bĳwonen, (20.30 – 22.00
uur).

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. 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.

Drenthe
Zondag 25 oktober 2020
Aalden 10.00 ds. W. Hordĳk
Alteveer GK 10.00 dhr.
Wennink
Assen AK 10.00 da. W. Van
Noord De Bron 10.00 da.
E. Veldman JK 10.00 ds. G.
Gardenier
Beilen PK 10.00 ds. P. de Vries
Borger GH 10.00 past. H.
Hansma
Bovensmilde WK 9.30 ds.R.
Koopmans
Coevorden HK 10.00 Stap-in
dienst
Diever GK 10.00 ds. A. van
Harten (online)
Dwingeloo 10.00 ds. I. De Kok
Een 9.30 dhr. P.J. Kruizinga
Elim GK 10.00 gez. dienst
Emmen GrK 11.00 dhr. M.
Bruinewoud Ichthus 10.00
ds. J. Fischer Kapel 10.00 da.
Spĳker Opgang 10.00 ds. J.
Fischer SH 10.00 ds. W. De
Groot
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 ds. P. Greving
Gees 10.00 ds. B. Breunesse.
Jeugdd.
Gieten DK 9.30 ds.M. Schut
Hĳken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld GZ 10.00
en 19.00 ds. Y. Breemes. H.A.
Hoogersmilde De Schakel
9.30 mw. B. Olĳve
Klazienaveen EH 9.30 mw. J.
Lambers-Niers
Meppel 10.00 OK 10.00 ds. S.
Sĳtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds.
E. v/d Meulen (online)
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T.
Beekman 15.00 ds. G. Nĳland
Nieuweroord ImK 10.00
dhr. A. Lowĳs RH 19.00 ds. T.
Pleizier
Nieuw Weerdinge 10.00
jeugddienst
Nĳeveen 10.00 mw. E Winters
Pesse OK 10.00 ds. J. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 ds. S. Van Sĳk
RW 9.30 ds. W. Meĳles
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wĳngaard
9.30 da. Hordĳk
Sleen OK 10.00 ds. H. Nobel
Smilde KK 9.30 ds. D. Kits
Tiendeveen 9.30 ds. J.
Viergever 15.00 ds. T. Beekman
Vries DK 10.00 ds. T. Van
Beĳeren
Westerbork VH 10.00 mw.
A. Steutker SK 10.00 da. M.
Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W.
Slob DK 10.00 ds. R. Oosterdĳk
Zuidwolde GK 10.00 ds. B.
Gras HK 10.00
Zwartemeer GK 9.30 ds.
Visscher (online)
Zondag 1 november 2020
Aalden 10.00 ds. D. Boekema
Alteveer GK 10.00 en 19.00
ds. H. Hoogeveen. H.A.
Assen AK 10.00 ds. R.
Busschers De Bron 10.00 ds.
H. Harmsen JK 10.00 ds. R.
Koopmans Beilen PK 10.00 ds.
J. Greving
Borger GH 10.00 ds. M. van
‘t Hof
Bovensmilde WK 10.00 ds.
S. Kits
Coevorden GK 10.00 ds.
Adriaanse

Diever GK online
Dwingeloo 10.00 ds. J.
Moerman
Een 9.30 ds. H.J. Meĳer
Elim HK 10.00 mw. W. v/d
Scheer
Emmen GrK 10.00 ds. M.
Rappoldt Ichthus 10.00 ds. W.
de Groot Kapel 10.00 ds. R.
Wĳnsma Opgang 10.00 ds. G.
Kajim SH 10.00 ZWO-dienst
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 ds. P. de Vries
Gees 10.00 ds. K. van Staveren
Gieten DK 9.30 ds. J.
Middeljans
Grolloo 10.00 mw. A.
Streutker
Hĳken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld GZ
10.00 ds. H. Kerssies 19.00
opendeurdienst
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. Marsman. Voorber.
H.A.
Klazienaveen EH 9.30 ds. H.
Klaassens. H.A.
Meppel OK 10.00 ds. S.
Sĳtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 dhr.
J. van Vondel (online)
Nieuw-Balinge 10.00 ds.
H. Westerhout 15.00 ds. T.
Beekman
Nieuweroord ImK 9.0 en
19.00 ds. W. Bakker. H.A. en
dankz. RH 10.30 ds. W. Bakker.
H.A.
Nieuw Weerdinge 10.00 ds.
Van Elten
Nĳeveen 10.00 ds. J. v/d Mark
Pesse OK 10.00 dhr. G. Van
Vulpen
Rolde 10.00 ds. A. Troost
Roden CK 10.00 ds. W. Meĳles
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wĳngaard
9.30 ds. V. Thurkow
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 10.00 ds. G. Olde
Tiendeveen 9.30 ds. T.
Beekman 15.00 ds. M.
Noorderĳk
Valthermond 10.00 ds. A.
Hekman
Vries DK 10.30 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 da. M.
Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van
Slooten 19.00 praisedienst DK
10.00 ds. W. Slob
Zuidwolde GK 10.00 ds.
B. Gras HK 10.00 ds. A.
Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds.
Dekker (online)
Woensdag 4 november 2020
Dankdag
Alteveer GK 19.00 ds. H.
Hoogeveen
Beilen PK 19.30 dhr. M. de
Jager
Borger GH 19.30 ds. M. van
‘t Hof
Bovensmilde WK 19.30 ds. P.
v/d Peppel
Dwingeloo 10.00 ds. H. Linde
Elim HK 19.30 ds. J. Woltinge
Emmen Kapel 19.00 ds. R.
Wĳnsma
Gees 19.30 ds. T. Oldenhuis
Hĳken/Hooghalen Antenne
19.30 ds. P. de Vries
Hollandscheveld GZ 19.30
ds. Y. Breemes
Meppel OK 19.30 past. H.
Feĳen
Nieuw-Balinge 19.30 ds. T.
Beekman
Nieuweroord ImK 19.30 ds.

W. Bakker
Nĳeveen HGN 19.30 ds. J.
Stap
Pesse OK 19.30 ds. P. de Vries
Ruinerwold/Koekange BH
19.30 ds. J. Muis
Schoonoord De Wĳngaard
9.30 mw. Maatjes
Sleen OK 19.30 ds. J. Scheffer
Tiendeveen 14.00 ds. T.
Beekman 19.30 ds. J. den
Dikken
Valthermond 10.00 ds. A.
Hekman
Westerbork VH 19.30 ds. F.
de Boer
Zuidwolde GK 19.30 ds. B.
Gras

Flevoland
Zondag 25 oktober 2020
Kraggenburg 10.00 ds. G.
Labooy
Marknesse 9.30 ds. B.
Bregman
Urk PK 10.00 ds. G. Van
Zanden 17.00 ds. T. Korten
De Poort 10.00 ds. T. Noort
17.00 ds. G. Van Zanden
Zeewolde 9.30 ds. E. Gruteke
Zondag 1 november 2020
Kraggenburg 10.00 ds. J. Smit
Marknesse 9.30 ds. H.
Torenbeek
Urk PK 10.00 ds. J. Griffioen
17.00 ds. A. Keleman De Poort
10.00 ds. A. Keleman 17.00 ds.
J. Tadema
Zeewolde 9.30 ds. A.
Woudenberg. H.A.
Woensdag 4 november 2020
Dankdag
Zeewolde 19.30 ds. J. Klop

Overĳssel
Zondag 25 oktober 2020
Almelo Bleek 10.00 ds. H. v/d
Berg De Ontmoeting 10.00
ds. C. Elsinga 19.00 leerdienst
GrK 10.00 mw. T. Schoon PK
10.00 ds. E. van Houwelingen
Noach 10.00 ds. D. van Bart
Beerzerveld 10.00 drs. J.
Eertink
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds.
M. van Sandĳk. H.A. WK 19.00
ds. K. Jelsma. H.A.
Berkum HH 9.30 ds. T.
Keuning
Blankenham 10.00 ds. D.
Lagerweĳ
Blokzĳl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. R. Vissinga
Borne OK 10.00 ds. G.
Veening Dĳkhuis 10.00 ds. J.
Meĳer. H.A,
Bruchterveld 10.00 ds. T.
Nieuwenhuis
Daarle HK 9.30 ds. G. v/d Top
15.00 ds. E. Prins GK 9.30 ds.
B. Heusinkveld
Daarlerveen 9.30 ds. A. de
Vries 19.00 ds. K. Hazeleger
Dalfsen GrK 10.00 ds. A.
Tol Oudleusen 10.00 ds. H.
Schipper
Dedemsvaart Antenne
10.30 n.b. VDK 19.00 ds. T.
Prins
De Krim PK 10.00 ds. G.
Rohaan
Delden OB 10.00 ds. D. Juĳn

Den Ham GK 9.30 ds. R. van
Hornsveld 19.00 gospeldienst
HK 19.00 ds. G. Schreuders
DK 10.00 ds. G de Goeĳen
Enschede OK 10.00 ds. A.
Reitsma Lonneker 10.00 ds. G.
Lambers Heerspink BK 10.00
ds. J. Wegerif HZ 10.00 ds.
J. Zuurmond JK 10.00 ds. O.
Haasnoot
Enter 9.30 ds. P. Dekker 19.00
ds. C. Both
Genemuiden GK 9.30 ds. I.
Postma GrK 9.30 ds. J. Heutink
19.00 ds. W. Hulsman HC 9.30
ds. J. Olie
Giethoorn PG 10.00 ds. A.
van Waard
Heino 10.00 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 9.30 ds. L.
Aangeenbrug 19.00 ds. J. Zondag
KW 10.00 ds. J. Wassenaar
Holten Kandelaar 9.30 ds.
G. van Herk DK 9.30 ds. S.
Roozenboom
Kampen OH 10.00 ds. K. Jager
19.00 ds.G. Trouwborst
Kuinre 10.00 dhr. S. Bakker
Kamperveen 9.30 mw. M. v/d
Kamp
Lemelerveld BK 9.30 ds. G.
Naber
Lutten LK 9.30 drs. G. Zĳl.
H.A.
Mariënberg SK 9.30 ds. W.
Den Braber 19.00 ds. J. Schipper
Nieuwleusen MK 10 .15 ds.
M. van Blanken OK 10.00 ds. L.
Hoekstra 19.15 welkomstdienst
GrK 10.15 ds. G. Trouwborst
Nĳverdal RB 9.30 ds. P. ten
Kleĳ HC 9.30 ds. W. Broekema
VEG 18.30 ds. R. Kranen
Oldemarkt HG 9.30 GK 9.30
dhr. A. Weemstra
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma
19.00 crosspointdienst HK
10.00 ds. Jonge VB 10.00 ds. K.
Hazeleger
Rĳssen GK 10.00 en 15.00
ds. G. Zĳl
Schuinesloot 11.00 drs. G.
Zĳl. H.A.
Sint Jansklooster JK 10.00
ds. G. Timmers Kapel 14.30
n.b.
Staphorst 11.15 ds. P. v/d
Meulen
Steenwĳk GrK 9.30 ds. B.
Haanstra OV 9.30 en EV 10.45
ds. K. de Graaf
Steenwĳkerwold 9.30 ds. E.
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds.
D. Wolters MK 10.00 mw. H.
Kramer. Jeugdd.
Vriezenveen OK 9.30 ds.
A.Gouma
Vroomshoop Irene 9.30
ds. J. Droogendĳk 19.00 ds. J.
Antonides
Wanneperveen 11.00 ds. W.
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. F. den
Oudsten
Wierden DK 9.30 ds. T. Smink
18.45 ds. B. Weegink Mol.Kerk
10.00 ds. P. Dekker GK 19.00
ds. P. Dekker Hoge Hexel 9.30
ds. G. Schreuders 15.00 ds. T.
Smink
Wĳhe NK 10.00 mw. L. Van
Geenen
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d
Dool
Wilsum 9.30 ds. K. Snĳder
14.30 ds. T. Veenstra
Windesheim 9.30 ds. C.
Buitink 19.00 ds. G. v/d Berg
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. B. Gĳsbertsen
Zwartsluis GK 10.00 ds. A.
Lees verder op pagina 9
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v/d Spek 19.00 dhr. E. Knoeff
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink
GrK 17.00 Michaëlsviering JK
9.30 ds. E. van den Noort 17.00
ds. G. Codée OK 10.00 ds. I.
Epema Open Kring 9.30 ds. G.
van Rheenen SiK 10.00 ds. R.
Van Putten 12.30 dhr. J. Knol
LK 10.00 ds. E. Jonker
Zondag 1 november 2020
Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schwarz De Ontmoeting
10.00 ds. A. Bloemendal.
Voorber. H.A. GrK 10.00 da.
M. Schepers. H.A. PK 10.00 ds.
M. Montagne Noach 10.00 ds.
D. Van Bart
Beerzerveld 10.00 ds. A.
Bierma 19.00 ds. J. Adriaanse
Bergentheim OK 10.00 ds. G.
Rohaan 19.00 ds. G. Zĳl
Berkum HH 9.30 ds. P.
Wolthuis
Blokzĳl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meĳer
Dĳkhuis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d
Berg
Daarle HK 9.30 19.00 GK
9.30 en 15.00 n.b.
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. B.
Zitman 19.00 ds. T. Jeuning
Oudleusen 10.00 ds. T. Keuning
Dedemsvaart VDK 9.30 da. E.
Wisselink 19.00 ds. R. Veldman
De Krim PK 10.00 dhr. G.
Lipke
Delden OB 10.00 ds. D. Juĳn
Den Ham GK 10.00 ds. R.
Fernhout 19.00 ds. G. De
Goeĳen DK 10.00 ds. F. Immink
Enschede OK 10.00 ds. H.
Siebert Lonneker 10.00 ds.
W. Jansen Usselo 10.00 ds.
O. Haasnoot BK 10.00 ds.
J. Wegerif HZ 10.00 ds. A.
Reitsma Zorgpalet 18.00 drs.
A. Peĳenenborg
Enter 9.30 n.b.
Genemuiden GK 9.30 ds. I.
Postma GrK 9.30 ds. C. Hoek

19.00 ds. G. Van Meĳeren HC
9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Heino 10.00 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 9.30 en
19.00 ds. J. Wassenaar KW
10.00 da. M. Winters
Holten Kandelaar 9.30
ds. G. Van Herk 19.00 ds. M.
van Sandĳk DK 9.30 ds. S.
Roozenboom
Kampen OH 10.00 ds. K. Jager
Kuinre 10.00 past. G. Doorn
Kamperveen 9.30 e-meeting
Lemelerveld BK 10.00 ds. G.
Naber
Lutten KK 9.30 ds. J. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. B. v/d
Weg
Nieuwleusen MK 9.00 ds.
G. Trouwborst 19.15 ds. M.
Develing OK 10.00 ds. M.
Develing GrK 10.15 ds. G.
Trouwborst
Nĳverdal RB 9.30 ds. Van
DalenHC 9.30 da. H. Paas 18.30
ds. B. v/d Weg
Oldemarkt HG 9.30 GK 9.30
past. E. Pierik
Ommen GK 9.30 ds. J. Baart
HK 10.00 ds. K. Hazeleger
19.00 ds. R. Van Hornsveld
Rĳssen GK 10.00 en 19.00 ds.
G. Zĳl. H.A.
Schuinesloot 9.30 ds. A.
Langhout
Sint Jansklooster JK 10.00
ds. W. Steenwĳk Kapel 14.30
gez. dienst
Staphorst 11.15 ds. G. van
Zanden
Steenwĳk GrK 9.30 ds. B.
Haanstra OV 9.30 en EV 10.45
ds. E. Rooseboom
Steenwĳkerwold 9.30 ds. E.
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H.
Pap MK 10.00 dhr. J. Smit
Vriezenveen OK 9.30 ds. F.
Schipper 19.00 Taizé-viering
Vroomshoop Het Anker
9.30 ds. J. Antonides 19.00 ds.
F. Schipper
Wanneperveen 11.00 ds. W.
Menkveld. H.A.
Westerhaar 9.30 ds. J. Sĳtsma

Wierden DK 9.30 ds. P.
Vermaat 18.45 ds. T. Smink GK
9.30 en 19.00 ds. P. Dekker
Hoge Hexel 9.30 ds. T. Smink
15.00 ds. H. Donken
Wĳhe NK 10.00 ds. H. Van
Ark
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d
Dool
Wilsum 9.30 da. H. De Kok
14.30 ds. H. Scholing
Windesheim 9.30 ds. Nĳland
19.00 ds. J. Geerts
Witharen 10.00 ds. G.
Schreuders
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. A. Zweers
Zwartsluis GK 10.00 ds. I.
Postma 19.00 ds. W. v/d Hoeven
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink
GrK 17.00 Michaëlsviering JK
9.30 ds. H. Van Wĳnen 17.00
ds. F. van Santen OK 10.00 ds.
E. Urban Open Kring 9.30 ds.
C. Baljeu SiK 10.00 en 12.30
ds. H. Evers StK 10.00 mw.
L. Brugmans LK 10.00 ds. A.
Reichman
Ds. C. Baljeu
Woensdag 4 november 2020
Dankdag
Beerzerveld 8.45 ds. H.
Dorgelo 19.30 dr. J. Borst
Bergentheim WK 10.30 da.
G. Rohaan WK 19.30 da. G.
Rohaan
Blokzĳl/Scheerwolde GrK
19.30 ds. J. Vonk
Bruchterveld 19.30 da. R. v/d
Berg
Daarle HK 19.30 ds. E. Prins
GK 9.30 ds. B. Heusinkveld
Daarlerveen 19.00 ds. M. Bos
Dedemsvaart VDK 19.30 ds.
J. Zondag
De Krim PK 19.30 ds.
G.Rohaan
Den Ham GK 9.30 ds. G.
de Goeĳen 19.30 ds. R. Van
Hornsveld
Enschede BK 19.30 n.b.
Genemuiden GK 9.30 ds.
i. Postma GrK 9.30 prop. J.
Scherphof 19.30 ds. W. Hulsman
HC 9.30 ds. W. Emaus

Heino 19.00 Lieke van Houte
Hellendoorn PK 9.30 ds.
L. Aangeenbrug 19.30 ds. J.
Wassenaar KW 10.00 ds. H.
Paas
Holten Kandelaar 19.00 ds.
M. van Sandĳk
Kampen OH 19.30 n.b.
Kamperveen 19.30 ds. R.
Pasterkamp
Lutten LK 19.00 ds. J. Post
Mariënberg SK 19.30 ds. G.
De Goeĳen
Nieuwleusen MK 19.30 ds.
G. Trouwborst OK 19.30 ds. M.
Develing
Nĳverdal HC 19.30 ds. W.
Kaljouw
Oldemarkt HG 9.30 GK
19.30 ds. A. van Waard
Ommen GK 19.30 ds. K. Jelsma
HK 10.00 ds. K. Hazeleger
Rĳssen GK 19.00 ds. S. Ris
Sint Jansklooster JK 19.30 ds.
G. Tmmer Kapel 19.30 ds. H.
Pap
Staphorst 20.00 ds. H. Ter
Beek
Steenwĳk GrK 19.30 ds. D.
Wolters
Vollenhove GrK 11.00 en
19.30 ds. D. Wolters MK 19.30
da. De Kok
Vriezenveen OK 19.00 ds. W.
Den Braber
Vroomshoop Het Anker
19.30 ds. J. Droogendĳk
Westerhaar 19.30 eigen
gemeenteleden
Wierden DK 9.30 ds. T. Smink
19.30 ds. H. Donken GK 19.30
ds. E. van Buuren Hoge Hexel
9.30 ds. H. Donken 19.30 ds. T.
Smink
Wĳhe NK 19.30 da. M.
Veenstra
Willemsoord 19.30 ds. G. v/d
Dool
Wilsum 19.30 ds. J. de Kok
Windesheim 19.00 ds. J. van
Wĳk
Witharen 9.30 ds. J. Baart
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK
19.30 ds. R. Vissinga
Zwartsluis GK 19.30 ds. A.
v/d Spek
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Wĳ lezen vandaag
Zaterdag 24 oktober
Psalm 110
Zondag 25 oktober
Nehemia 7:72b-8:12
Maandag 26 oktober
Nehemia 8:13-18
Dinsdag 27 oktober
Nehemia 9:1-17
Woensdag 28 oktober
Nehemia 9:18-28
Donderdag 29 oktober
Nehemia 9:29-10:1-28
Vrĳdag 30 oktober
Nehemia 10:29-40
Zaterdag 31 oktober
Psalm 43
Zondag 1 november
Psalm 24
Maandag 2 november
Matteüs 22:34-46
Dinsdag 3 november
Matteüs 23:1-12
Woensdag 4 november
Psalm 67
Donderdag 5 november
Matteüs 23:13-24
Vrĳdag 6 november
Matteüs 23:25-39
Zaterdag 7 november
Daniël 7:1-14

Even doordenken
Wie vandaag de dag zĳn stellingen
op een kerkdeur spĳkert, moet
de schade aan de deur betalen.
Rikkert Zuiderveld

boeken
benadering, niet om een gelovige
en theologische invalshoek. Niettemin: interessant.
DOOR JAN DIRK WASSENA AR , JOKE
VEERMAN, EVERT VAN DER VEEN

Passie voor de passie. De
Matthäus, The Passion en
andere passiespelen in ontkerkelĳkt Nederland, Ernst
van den Hemel. Uitgeverĳ Ten
Have, Utrecht; 128 pag; ISBN
9789025908577; prĳs: € 17,99
(JDW)

Er is in ons land sprake van een
opvallende populariteit van het
verhaal van Jezus’ kruisiging in allerlei ‘passiespelen’, van de MatthäusPassion tot The Passion. Wat beleven mensen bĳ deze ‘uitvoeringen’?
Die vraag beantwoordt Ernst van
den Hemel in een boeiend boekje.
Hĳ stelt vast dat mensen die de
vertolkingen ondergaan, er vaak
een andere betekenis aan hechten
dan de organisatoren hopen. Dat
bleek hem zowel ‘achter’ als ‘voor’
de schermen. Het gaat in het
boekje overduidelĳk om een religie- en cultuurwetenschappelĳke

Dagboek van een verloskundige, Marlies Koers. Uigeverĳ Spectrum, 255 pag; ISBN
9789000372935; prĳs: € 20,99 (JV)
Passie begint met plezier, daarvan
is de Twentse verloskundige Marlies (1991) overtuigd. Haar beroep
waarin zĳ nu tien jaar ervaring
heeft, is haar passie. Als vanzelf
ging zĳ schrĳven over al die bĳzondere momenten aan het begin van
het leven. Onvoorspelbare (werk)
dagen en -nachten met grote
hoogtes en diepe dalen, zoals zĳ
die beleeft. Wat zĳ in dagboekvorm opschreef, is echt gebeurd,
maar zo verteld dat de personen
niet herleidbaar zĳn. Een eigentĳds
en levendig boek, aantrekkelĳk
voor ieder die de Nederlandse
geboortezorg na aan het hart ligt.
Tussen de verhalen door geeft
de auteur uitleg over medische
zaken. Of dit dagboek een passend cadeautje voor aanstaande
ouders is, weet ik niet zeker: het

eerste van de 48 hoofdstukken
begint feestelĳk maar wordt abrupt
onderbroken door één van de ergste nachtmerries van een zwangere. De auteur ontvangt graag reacties op haar boek, dat ook verfilmd
gaat worden. www.marlieskoers.nl
Kĳk op de ziel, Martine Oldhoff. Uitgeverĳ KokBoekencentrum; 51 pag; prĳs: € 6,99
ISBN: 9789043534819 (EvdV)
De auteur werkt aan de Protestantse Theologische Universiteit
aan een proefschrift over de ziel
en hield vorig jaar voor de generale
synode van de PKN een lezing over
de ziel. De ziel ‘mag’ weer, zo is
de blĳde constatering in dit boekje
en die wordt met verschillende
voorbeelden geïllustreerd. In de
bĳbelse verkenning van het begrip
ziel en het Hebreeuwse en Griekse
woord hiervoor wordt duidelĳk
dat deze woorden verschillende
betekenissen kunnen hebben. Ziel
kan in onze woorden worden
omschreven als ‘het hele ik voor
Gods aangezicht’. Ziel is je diepste
en meest essentiële menszĳn in al

z’n kwetsbaarheid. Aandacht voor
de ziel is een heilzaam tegenwicht
voor een te materialistische mensvisie waarin alleen naar de buitenkant en het menselĳk functioneren
wordt gekeken. Ook de aandacht
tot het lichaam en de plaats van de
ziel in de eredienst krĳgen in dit
boekje de nodige aandacht. Het
is vrĳ dun maar rĳk van inhoud
en zeer toegankelĳk geschreven.
Gespreksvragen
maken het bruikbaar voor groepen
in de gemeente.
Aanbevolen!

Zending, iets voor
jou?
Voor wie graag wil ontdekken of
zending iets voor haar of hem is,
kan terecht bĳ de GZB (Gereformeerde Zending Bond). Om enkele concrete vacatures te noemen:
arts voor Centraal-Azië, jeugdwerkadviseur voor de Filipĳnen,
trajectbegeleider voor gemeenten in Albanië, communicatietalent voor Peru, docent Engels
voor Kroatië en studentenwerker
voor Thailand. Voor jongeren
die nieuwsgierig, geïnteresseerd
of zoekende zĳn, organiseert de
GZB een Zendingsjongerendag op
31 oktober. Daarnaast zĳn er Orientatiegesprekken in de regio (zie
hieronder voor de dichtstbĳzĳnde
locaties). De oriëntatiegesprekken zĳn op woensdag 27 oktober
in Driebergen en donderdag 12
november in Wezep: opgave en
info: hritman@gzb.nl
Zaterdag 31 oktober, Zendingsjongerendag (16 t/m 25
jr.), 10.00 - 15.00 uur, Driebergen, GZB, Faunalaan 249,
aanmelden: www.gzb.nl/jzd, info: cholwerda@gzb.nl
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zondag 25 oktober 2020

Kerken in ring
Emmen
Na een pauze vanwege corona
is de stuurgroep ‘Ring Emmen’
weer bĳeen geweest. Voorlopig
worden nog geen activiteiten
georganiseerd. Wel wil de stuurgroep weten hoe het alle kerken
vergaat. Ze vraagt kerkenraden
om tĳdens de kerkenraadsvergadering enkele vragen te bespreken en de antwoorden terug te
sturen. De vragen gaan over: hoe
gaat u om met zingen in de kerk,
is er sprake van ‘kerkhonger’ of
blĳven mensen weg, welke punten van hoop en zorg zĳn er. De
stuurgroep wil alle antwoorden
inventariseren en een samenvatting maken en publiceren. Doel
hiervan is dat gemeenten elkaar
ook op dit gebied kunnen bemoedigen en inspireren.
Meer info over de ringen en ringindeling:
www.classisgroningendrenthe.nl

Leerhuis voor pastores

Predikanten en kerkelĳke werkers
uit Overĳssel en Flevoland kunnen
een speciaal leerhuis voor pastores volgen. De classicale commissie voor Kerk en Israël stelt hen
daartoe in de gelegenheid. Bert
Oude Engberink van de synagoge
in Haaksbergen, Jacob de Leeuwe,
ooit voorganger van de synagoge
in Enschede en Dodo van Uden,
freelance docente en auteur Bĳbel
en rabbĳnse literatuur zĳn hiervoor
aangetrokken. De eerste bĳeenkomst was op 21 september. Er
volgen er nog twee in 2020 en vier
in 2021. Tĳdens dit Leerhuis ligt de
nadruk op toegang tot de Talmoed
vanuit de ontmoeting met het
levende Jodendom. Het begint met
een inleiding op de Talmoed. Daarna zullen diverse schriftgedeelten
worden voorzien van Talmoedische
aantekeningen. Cursusdata zĳn:
maandag 26 oktober, 30 november,
25 januari, 15 maart, 19 april en 31
mei. De locatie in Wierden is zeer
goed bereikbaar, liggend tegenover
het station. Aanmelding kan bĳ Jan
Gerrit Zomer: ds.zomer@hetnet.
nl, tel. 0522 461326.
Maandag 26 oktober, 11.00 - 14.45 uur (incl. lunch),
Wierden, Gereformeerde kerk, Spoorstraat 5, € 50

Het verleden onder ogen zien

Duitse les
In 2015 vermoordde een jonge, blanke Amerikaan met racistische
motieven in Charleston negen Afro-Amerikanen. De Joods-Amerikaanse filosofe Susan Neiman (1955) vraagt zich af hoe het verleden
doorwerkt in het heden.*) Zij groeide op in het zuiden van de Verenigde
Staten en is directeur van het Einstein Forum in Potsdam, Berlijn.

DOOR DS. KO HEKMAN,
ASSEN

aanvaarden voor het verleden,
je afvragen hoe het verleden van
invloed is op het heden. Hoe
gedenken wĳ onze geschiedenis?
Welke les leren wĳ voor nu?

Haar vraag is hoe
het zuiden van
Amerika omgaat met zĳn verleWaarschuwing
den van zwarte slavernĳ en rasHet verleden dringt zich op aan
senscheiding. Neiman stelt dat
het heden. Het blĳft ons achterhet verleden blĳft doorwerken
volgen als we het niet onder ogen
als we het niet onder ogen zien.
zien, aldus Neiman. Rekenschap
We kunnen leren van de Duitsers, hoe zĳ de Holocaust hebben afleggen over het verleden is een
stap op weg naar volwassenheid.
verwerkt. Na de oorlog zagen
Als we het verleden niet herzĳ zich als slachtoffers, zĳ waren
denken, maken
verliezers. Pas in
we iedere keer
de jaren zestig
VOOR DUITSLAND WAS HET ZWAAR
dezelfde fout.
begrepen Duitsers
OM DE LAST VAN DE BESCHAMENDE
We moeten de
dat zĳ verantGESCHIEDENIS TE AANVAARDEN, MAAR
historische herinwoordelĳk waren
DAT BLEEK TOCH MOGELIJK.
nering in stand
geweest voor de
Holocaust. Zĳ waren daders. Voor houden als een waarschuwing
en met een zelfkritische blĳk kĳDuitsland was het zwaar om de
ken naar de geschiedenis. Niet
last van de beschamende geschiedenis te aanvaarden, maar die aan- de herinnering laten opgaan in
vaarding bleek toch mogelĳk.
Dag van bevrĳding
De 8ste mei 1945 was voor de
Duitsers de dag waarop de oorlog verloren ging, maar ook ‘een
dag van bevrĳding van het mensenverachtende systeem van de
nationaal-socialistische geweldheerschappĳ’. Dat zei Bondspresident Richard von Weizsäcker op
8 mei 1985. Nu was het moment
gekomen om het einde van de
oorlog te zien zoals de rest van
de wereld: een bevrĳding en een
nieuw begin. Duitsland was ook
zelf bevrĳd van het naziregime.
Miljoenen West-Duitsers hadden
het tot op dat moment de Dag
van de Nederlaag genoemd, een
Dag van Buitenlandse Overheersing. Nu zagen Duitsers zichzelf
niet langer als verliezers, maar als
daders.
Duitsland is bereid de verantwoordelĳkheid te aanvaarden
voor het eigen criminele verleden. Je moet je eigen verleden,
eigen misdaden onder ogen durven zien, verantwoordelĳkheid

Holocaustmonument
Een natie die een gedenkteken
van de schande opricht voor het
kwaad van de geschiedenis, zoals
het Holocaustmonument in hartje Berlĳn, is niet bang om eigen
falen onder ogen te zien. Zelfkritiek is essentieel voor het proces
van verwerking van het verleden.
Bĳvoorbeeld, als Nederlanders
kunnen we in een museum stilstaan bĳ het aantal Nederlanders dat tĳdens de oorlog heeft
geleden. Maar laten we dan ook
wĳzen op de Nederlandse collaboratie met de nazi-bezetters
waardoor een hoger percentage
Joden werd getransporteerd naar
de concentratiekampen dan waar
ook in Europa.
Van de filosoof George Santayana
is de beroemde waarschuwing:
‘Wie zich het verleden niet herinnert, is gedoemd het opnieuw te
beleven’.

Slavenhandel is afgeschaft, maar slavenarbeid (dwangarbeid) bestaat nog.
Advertentie

Elke 14 dagen
GZ op de
deurmat

Voorbeeld
Duitsland is een voorbeeld voor
Mississippi, waar slavernĳ en
rassenscheiding nog steeds niet
bespreekbaar zĳn. Er zĳn initiatieven genomen om de geschiedenis
te verwerken. Maar daarbĳ blĳft
de nederlaag van de zuidelĳke
staten in de burgeroorlog de
boventoon voeren. Er zĳn nauwelĳks monumenten die de misdaden tegenover Afro-Amerikanen
herdenken. Neiman constateert
dat Amerika er niet in geslaagd is
om met haar verleden van racisme en slavenhandel in het reine
te komen.

Steinmeier
Kerkdiens
In 2018 hield president Steinvoorganger
meier een pleidooi voor ‘de ambi- Zwolle, aan
valentie van de herinnering’. Hĳ geen dienst
riep het Duitse volk op trots te Pastorale
zĳn op de tradities van vrĳheid en nodig hebbe
democratie, zonder de Shoah te door aan ee
vergeten. Volgens Susan Neiman Zieken, ee
kunnen wĳ van de Duitsers leren pĳn en verd
in onze verwerking van het kolo- we Gods tr
Bloemen w
niale verleden.
felicitaties b
*) Wat we van de Duitsers kunnen leren. Susan Neiman, stra, die 23
dag vierde.
Uitg. Lemniscaat, Rotterdam 2020.
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het vieren van de helden of het
treuren om de slachtoffers, maar
vragen naar de daders. Naar hun
motieven en de maatschappelĳke omstandigheden waarin zĳ
zich bevonden. Vragen naar de
oorzaken van het kwaad. Slavenonderdrukking herdenken, maar
tegelĳkertĳd bedenken: hoeveel
racistische structuren zĳn er nog
intact? Slavenhandel is afgeschaft,
maar slavenarbeid, dwangarbeid
bestaat nog.

Kies...
of neem beide!

berichten Het Zondagsblad
Blankenham
Protestantse Gemeente
Blankenham
Kerkbuurt 9
8373 EG Blankenham
Scriba: mevr. C.A. Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG Blankenham
0527-202584
ariaderuiter@gmail.com
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
www.facebook.com/
pknkuinreblankenh

Kerkdiensten 25 oktober,
voorganger ds. D.J. Lagerweĳ uit
Zwolle, aanvang 9.30 uur. (1 nov.
geen dienst)
Pastorale hulp: Mocht u die
nodig hebben, geeft u dat dan
door aan een van de ouderlingen.
Zieken, eenzamen en allen die
pĳn en verdriet hebben, wensen
we Gods troost en nabĳheid toe.
Bloemen werden met hartelĳke
felicitaties bezorgd bĳ mw. I. Kikstra, die 23 oktober haar verjaardag vierde.
Overweging: Jesaja 35:4, “Zeg
tegen het moedeloze volk: Wees
sterk en vrees niet, want jullie
God komt met zĳn wraak. Gods
vergelding zal komen, hĳzelf zal
jullie bevrĳden.” Heb je weleens
nagedacht over die wraak van
God? Hier gaat het over het
kwaad dat zoveel op de wereld
heeft verknoeid, beschadigd en
stukgemaakt. Het kwaad dat
Gods schepping zo in zĳn ban
kreeg, dat de mensen zich niet
eens meer bewust zĳn van hun
overgave aan het kwaad. Vriendschap met degene die ons vernietigen wil – hoe blind zĳn we
eigenlĳk? God maakt zich kwaad.
Hĳ zal het kwaad zĳn wandaden
vergelden, want het kwaad heeft
geen enkel recht op Gods schepping: niet op de aarde, niet op de
mensen. God gaat bevrĳden. O,
die dag, daar wil ik bĳ zĳn. Dan
wordt de woestĳn een polder in
de zomer, met gras zo groen en
sloten waarin het blauw van de
hemel terug te vinden is. En dan
op je rug in het gras liggen en
zien hoe een kevertje omhoog
klimt langs een grasspriet. En
met dat kevertje kunnen praten en lachen. Zo stel ik me de
hemel voor. (Joke Verweerd uit
Toeval bestaat niet)
Landplagen (Markus Matthias) Landplagen hoorden in
de middeleeuwen en vroege
nieuwe tĳd bĳ het alledaagse
leven van mensen. Wat ze toen
pest noemden, was echter niet
altĳd dezelfde ziekte maar het
resultaat van verschillende ziekteverwekkers. Misschien waren
er toen al coronavirussen onder.
En over zulke ziektes met een
hoog aantal besmettingen – epidemieën of landplagen – heeft
Luther uiteraard iets geschreven:
Open brief van Maarten Luther,
1527: “Gedraag je tĳdens de
landplaag als iemand die graag
een grote stadsbrand wil helpen
blussen. Want wat is de landplaag anders dan een vuur, dat
niet hout en stro, maar lichaam
en leven opvreet. En redeneer
zo: welnu, de vĳand heeft door
Gods beschikking venĳn en
dodelĳke ziektes in ons midden
gestuurd, daarom wil ik bidden
dat Hĳ ons genadig wil zĳn en

ons wil beschermen. Daarnaast
wil ik ook helpen met het uitroken, de lucht verversen, medicĳnen geven en nemen, en plaats
en persoon mĳden waar men
mĳ niet nodig heeft, opdat ik
niet mĳzelf zal verwaarlozen en
bovendien ook vele anderen zou
verzieken en besmetten, opdat
ik niet door mĳn nalatigheid de
oorzaak van andermans dood
zou zĳn. Doelt God echter op
mĳ, dan zal Hĳ mĳ wel weten te
vinden. In dat geval heb ik toch
gedaan wat Hĳ me heeft aangegeven om te doen en ben ik niet
schuldig aan mĳn eigen dood of
aan de dood van andere mensen. Waar echter mĳn naaste mĳ
nodig heeft, wil ik geen plaats of
persoon mĳden maar onbezorgd
gaan en helpen, zoals al eerder is
gezegd.” Kĳk, dat is nu een echt
godvrezend geloof.
Vergeving gaat over schuld
(Folly Hemrica, oud-justitiepredikante)
Anders dan veel mensen denken, ontkomt ook de justitiepredikant niet aan een gezonde
dosis weerzin bĳ het lezen van
dossiers of bĳ het aanhoren van
delicten die door gedetineerden
zĳn gepleegd. Hoe is het mogelĳk dat mensen dit soort dingen doen? Hoe moet ik omgaan
met mensen die zulke vreselĳke
dingen hebben gedaan? Hoe
kan ik iemand een hand geven
die zoveel ellende heeft veroorzaakt? De predikant wordt
geconfronteerd met immense
schuld en hoe moet deze zich,
namens de Eeuwige, daartoe verhouden? Waar laat ik mĳn eigen
gevoel van afkeer, als ik geroepen
wordt om iemands dominee te
zĳn? In elk geval helpt het niet
de schuld dan maar te verdonkeremanen. Wie het niet over
schuld wil hebben kan nooit iets
van licht verwachten. Vertellen
dus hoe het zover heeft kunnen
komen. Verhalen die moeilĳk
zĳn aan te horen. En uitvluchten
helpen niet om de weerzin bĳ de
pastor kleiner te maken. Integendeel. En de gedetineerden helpen
ze ook niet, want wie schoon
schip wil maken zal zichzelf toch
echt onder ogen moeten komen.
Delicten doen iets met een
mens. Ze veranderen iemands
identiteit en dat is waarom het
zo moeilĳk is om in de spiegel
te kĳken als je je leven uit de
rails hebt laten lopen. Ineens
ben je niet meer een geliefde
zoon, een betrouwbare echtgenoot, een leuke buurman of een
goede vader. Je bent vanaf nu een
moordenaar, een aanrander, een
bankrover of wat dan ook. Wie
durft te zeggen: Ja, dit ben ik!?
Dat vraagt veel moed. De eerste
keer dat ik een gespreksgroep
in de gevangenis ging leiden, had
ik een steen in mĳn maag. Hoe
is het om intensief in gesprek te
gaan met zulke mensen? Het leek
mĳ een loodzware opdracht.
Want wat er ook van deze mensen geworden is, ze zĳn zoveel
meer en nog altĳd beelddragers
van de Eeuwige, mensen naar
wie God op zoek is, omdat Hĳ
altĳd een sterke voorkeur heeft
voor de schapen die verdwaald
zĳn. Een boodschap die bĳ gedetineerden altĳd haaks staat op de
eigen ervaring van isolement en
straf. Soms lukt het hen om werkelĳk schuld te bekennen. Niet
alleen voor de rechter maar ook

zondag 25 oktober 2020

voor God en voor de mensen
bĳ wie je de ellende hebt aangericht. En zo kan het gebeuren dat
iemand in de gevangenis schoonschip maakt. Dit gebeurde bĳ Jan,
die in de gevangeniskerk van Rotterdam het verhaal aanhoorde
van Mozes, die in Egypte iemand
had neergeslagen en ondanks dat
toch door God in dienst wordt
genomen als leider van zĳn volk.
Groot was zĳn verbazing dat
ook moordenaars meedoen in
de geschiedenis van God. Jan
besloot in ieder geval om gedetailleerd op te schrĳven wat hĳ
gedaan had, als een soort brief
aan God. Het was een proces dat
weken in beslag nam en hem vele
slapeloze nachten bezorgde. Elke
week bespraken we de inhoud
van de brief, tot hĳ vond dat het
klaar was. Samen zĳn we naar
de kerkzaal gegaan en hebben
we op een middag de brief neergelegd bĳ de paaskaars. Als een
zware last die afgelegd mocht
worden. En daar hebben we bĳ
God om vergeving gevraagd. In
de stilte van de kerkzaal vloeiden
toen de eerste tranen om wat
er gebeurd was en omdat we dit
nu bĳ de Eeuwige konden laten.
Een mens is meer dat het ergste
wat hĳ gedaan heeft. Ontelbaren malen ben ik daarvan getuige
geweest en dat stemt tot grote
dankbaarheid. (Ingekort)
Citaat: Gĳ hebt ons gezocht,
opdat wĳ U zouden zoeken.
(Augustinus, 354-430, denker en
schrĳver)
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 25 oktober is er een
gewone dienst met kerkgangers
en zal de voorganger zĳn ds
Richard Vissinga uit Kampen.
En op zondag 1 november
eveneens een gewone dienst met
als voorganger ds Jelle Vonk.
Deze worden gehouden in de
Grote Kerk.
Op Dankdag, woensdag 04
november, is er ‘s avonds een
gewone dienst om 19.30u en met
ds Jelle Vonk als voorganger.
Alle diensten worden ook uitgezonden vanuit de grote kerk via
kerkdienstgemist.nl. Hierbĳ zal
er gezongen worden door een
drietal mensen. Oprecht wensen
we elkaar ‘s Heren zegen toe!
Overdenking
Is er in de toekomst nog een
kerk?
Velen zullen zich dat afvragen. En
niet alleen een kerk, maar ook
een theater of een bioscoop,
een museum of een restaurant.
Er wordt al gesproken over een
verloren generatie nu de 2e
Coronagolf over ons heen komt.
Nu vind ik dat wel doemdenken
en ik geloof ook in de veerkracht
van de mensen, maar dat de
kerk weer een reputatie deuk
heeft opgelopen in de afgelopen

weken, hebben we allemaal meegekregen. Resultaat is wel dat de
aandacht voor de kerk niet positief is geweest, en ik heb soms
het gevoel dat ik in de verdediging gedrukt wordt als ik zeg dat
ik kerkelĳk ben.
In Trouw van afgelopen weekend,
vroeg iemand zich af waarom de
Staphorsters zo’n belang hechten
aan de kerk als gebouw. De kerk
is toch meer? Een vriend van ons,
wereldfietser met een weerzin
tegen de kerk, heeft als (levens?)
doel om rondjes rond een kerk
te fietsen. De kerk van Staphorst
was afgelopen week aan de beurt
en zĳn commentaar was; ‘het is
hier rustig, de kerk is gesloten.
Zouden ze niet aan spreiding
kunnen doen?’
Dat zet je aan het denken. Stel
je dat je helemaal opnieuw moet
beginnen met christen zĳn.
We zetten een streep door de
Katholieke kerk, de Paus, Luther
en Calvĳn. Er is nog geen kerk.
Hoe zou het dan gaan? En waar
zou je dan de meeste behoefte
aan hebben. Allereerst hoe kom
je ermee in aanraking. Via anderen, en wellicht via TV, nieuws,
film, facebook etc. En dan ga je
mensen opzoeken om erover
te praten. Je wilt er meer van
weten. Waar je dat doet, maakt
niet zoveel uit, misschien met
een buurvrouw die je toevallig tegenkomt en waarmee je in
gesprek raakt. Dat kan volgens
mĳ overal zĳn maar je hebt vragen en zoekt naar antwoorden.
Maar zou dat dan de nieuwe kerk
zĳn? Dit zou ook een filosofiekring of een historische vereniging kunnen zĳn.
Ik denk dat het een plek moet
zĳn waar je liefde vindt. Waar je
mag zĳn wie je bent. Remmelt
Meĳer (theoloog, predikant van
de gereformeerde vrĳgemaakte
kerk) heeft in Amsterdam, in
de Bĳlmer een ontmoetingsplek
ingericht. Een soort café. Mensen kunnen er werken, een kop
koffie drinken en met kleine
gespreksgroepen praten ze over
zingeving en geloof. Op zondag
is er een viering. Hĳ noemt zĳn
initiatief een oefenplaats voor
de liefde. Ziet u de volgorde van
hoe dit geformuleerd is? Het
gesprek over zingeving en geloof
bindt de mensen, daar ligt het
accent. Op zondag, als een kers
op de taart, vindt er een viering
plaats. Remmelt Meĳer heeft
ook een boek geschreven met als
titel ‘Herkerken’ en hierin pleit
hĳ voor een andere inrichting
van de kerk.
Dat spreekt mĳ aan. Want een
plaats waar je liefde ontvangt
en mag geven, en waar je over
zingeving en geloof mag praten,
dat is kerk zĳn. En daar zou je
geen gebouw voor nodig hoeven
te hebben. Een paar wandelschoenen, of een kopje koffie zĳn
genoeg. En dan is de zondagse
viering niet zozeer het doel,
maar meer de bekroning van de
liefde en de verbondenheid.
Janetta Wanders
Reageren mag: mw.wanders@
gmail.com
Pastoraat
Pastoraat in Corona-tĳd
Ik noem ze wel vaker op de zondagsbrief, maar deze keer zet
ik ze bovenaan: de mantelzorgers. Zĳ die zorg dragen voor
hun partner, familielid of goede
vriend(in). Ze moeten vaak hun
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hele leven in dienst stellen van de
ander. En natuurlĳk, het gebeurt
uit en met liefde, maar de opgave is vaak niet gering. In onze
gedachten en gebeden willen wĳ
hen eren en gedenken.
Ook voor de medewerkers in
de zorgsector vraag ik jullie aandacht. We gaan een spannende
tĳd tegemoet. En als de sombere
berichten waarheid worden, dan
zal er veel van hen gevraagd worden. Wĳ wensen hen die in de
zorg werken veel sterkte.
Dhr Bertie de Jonge (barend
loosweg 51 8356HC Blokzĳl) is
de laatste tĳd weer onder behandeling geweest en heeft inmiddels de laatste bestraling ondergaan. Het gaat hem goed.
Ook anderen, die niet met
name genoemd willen worden,
maar waarvan wĳ weten dat zĳ
of wachten op behandeling of
onder behandeling zĳn, willen we
gedenken in ons gebed.
Voor de jarigen of jubilarissen;
van harte gefeliciteerd!
Jongens en meisjes, de scholen
gaan volgende week weer beginnen. Ik hoop dat jullie lessen
door blĳven gaan en dat corona
niet te veel roet in het eten gaat
gooien. Veel plezier en wees
voorzichtig als je op de fiets naar
school gaat!
Gĳ die het sprakeloze bidden hoort
achter de woorden die wĳ tot U
roepen.
Gĳ die de mensen ziet zoals geen
mens. Gĳ die uw woord in ons hebt
neergelegd
in den beginne als een bron van
weten.
Gĳ die ons hebt geschapen naar U
toe. Wek onze kracht, vuur onze
hartstocht aan,
heradem ons dat wĳ in U volharden. Doe lichten over ons uw lieve
naam.
Lied 197
Bezoekdienstkalender
Jarig op 11 oktober mw C van
Beek-Oord, 79, SteenwĳkerdiepZuid 14, Scheerwolde en op 12
oktober dhr H Winter, 87 jaar,
Zuiderpolderweg 19, op 27 oktober mw G. Leeuw van Benthem,
88 jaar, Slingerpad 2 (de zaaier).
Beiden te Blokzĳl.
Jubilea, op 28 oktober zĳn Pieter
en Betty Lok, Vollenhoofsedĳk 3
Blokzĳl 40 jaar getrouwd.
Op 23 okt is de fam E. J. Westerbeek, Scheerwolderweg 38,
Scheerwolde, 45 jaar getrouwd.
U, allen van harte gefeliciteerd
en een fijne dag gewenst.
Gift, voor de bezoekdienst is
2x€20,=aan giften ontvangen.
Hiervoor onze hartelĳke dank.
Namens de bezoekdienst, Marie
Dĳkman- van de Sluis.
De bloemen gingen als groet
van de gemeente naar:
Mw. F. Bĳsterveld-Timmer, Mauritsstraat 9.
Dhr. M.O. Molenaar, Barend
Loosweg 10.
Diaconie | collectes
Deze week wordt er gecollecteerd voor de diaconie, de eigen
kerk en voor drukwerk en het
orgelfonds.
Wil je onze doelen steunen?
Er zĳn verschillende mogelĳkheden om te geven; geef tĳdens de
fysieke dienst bĳ het verlaten van
de kerk; maak over via je bank of
geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor Kerk
in actie: landbouw Rwandese
Lees verder op pagina 12
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zusters
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v.
Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de
eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v.
College van Kerkrentmeesters,
o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het
orgelfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v.
College van Kerkrentmeesters,
o.v.v. doel
Diaconiecollecte: Kerk in
actie: landbouw Rwandese zusters
Hoe zou u zich voelen als u nu
niet verzekerd zou zĳn voor uw
ziektekosten? Niet prettig waarschĳnlĳk.
Of als u ineens afgesloten zou
worden van elektra? Ons leven
zou op zĳn kop staan.
In het Afrikaanse land Rwanda
zĳn deze zaken ook belangrĳk
voor de mensen. Maar om al
die dingen te betalen, moet je
genoeg verdienen. Dat is lastig
als je op een kleine akker werkt
en maar net aan genoeg kan verbouwen om je gezin iedere dag
te voeden.
Deze week collecteren we voor
werk van Rwandese zusters.
Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis.
Deze zusters trainen boeren en
boerinnen, zodat die met andere
technieken meer opbrengst uit
hun land halen. Bĳvoorbeeld
door irrigatie, meer variatie en
wisselteelt, dieren houden, eigen
compost verwerken, vruchtbare
grond leren vasthouden en beter
samenwerken.
Een getrainde boer kan zĳn kinderen daardoor naar school
sturen en zĳn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat
lĳkt klein, maar betekent veel in
het leven van mensen. Eén boer
of boerin trainen kost 160 euro.
Daar vragen we vandaag uw bĳdrage voor via Kerk in Actie.
Dank u wel!
Ingezonden
Het clubwerk is weer
begonnen!
Na een bĳzondere periode is de
jeugdclub weer begonnen! We
nemen hierbĳ de richtlĳnen van
het RIVM in acht.
Alle kinderen van groep 4 tot en
met groep 8 zĳn van harte welkom.
Dit seizoen kampen we echter
met een tekort aan leiding, waardoor het niet mogelĳk is om elke
week club te geven. We hebben
daarom besloten om elke eerste vrĳdag van de maand club
te houden in twee groepen van
19.00 tot 20.15 uur.
We zĳn begonnen op zaterdagmiddag 26 september 2020 met
een startmiddag en we sluiten
het seizoen af met het clubkamp
op 4, 5 en 6 juni 2021. Eventuele
extra activiteiten kondigen wĳ in
de loop van het seizoen aan.
Natuurlĳk is nieuwe leiding van
harte welkom en ook is het
mogelĳk om bĳ ons stage te
lopen. Dus lĳkt het je leuk om
met kinderen te werken en wil
je eens vrĳblĳvend komen kĳken,
neem dan contact met ons op!
Data clubavonden:
2 oktober: 5 februari
6 november: 5 maart
4 december: 9 april
8 januari: 21 mei

Leiding clubwerk Blokzĳl: Selma
Aalbersberg, Hetty Schuttenbeld, Henk Pothof, Annelies van
der Linde, Ruth Appelo, Jan Winter, Jannie van der Linde, Marja
Dragt.
Contact: jeugdclubblokzĳl@
gmail.com
Jeugdkerk 2020-2021
We gaan weer starten met de
jeugdkerk, waarbĳ we gaan zitten
in de hal van gebouw de Waaier
zodat we goed kunnen ventileren. We volgen verder de richtlĳnen van de RIVM. Hieronder wat
we van plan zĳn te gaan doen.
We zĳn nog aan het nadenken
over een diaconaal project. Hier
hoort u t.z.t. meer over.
4 oktober: Terugblik op de startzondag. Verder met het jaarthema ‘Het goede leven’: Tegeltjes
wĳsheid. Voorbereiding op JAZ.
8 november: JAZ De Schalle te
Nĳeveen, thema ‘Back tot basic’.
6 december: Terugblik op JAZ.
Verder met het thema ‘Het
goede leven’: Dit maakt mĳ het
meest gelukkig! Nieuwjaarswensen voorbereiden door filmpjes
te maken ‘Wat is voor jou het
goede leven en wat wens je een
ander toe?’ Eventueel samen een
Sinterklaasspel doen.
3 januari: Micha ‘Wat is een
goed leven?’ Muziek: ‘Het land
van hoop en dromen’ van Bruce
Springsteen.
7 februari: Deuteronomium:
‘Kies voor het leven’.
7 maart: Muziek: ‘Voor alles is
een tĳd’ van Ilse de Lange. Collage maken: ‘Dit is een goed leven’.
4 april: is het Eerste Paasdag en
dan is er geen jeugdkerk.
11 april:
Influencers.
Muziek: ‘Wie is mĳn herder?’
2 mei: Afsluiting van het thema
door terug te kĳken en dit te
gebruiken om de jeugddienst
voor te bereiden.
30 mei: Jeugddienst ‘Het goede
leven’.
Kleine impressie van het
wandelen
Vrĳdagmorgen gingen we met
z’n vieren een wandeling maken.
Enkele anderen hadden nog mee
gewild, maar waren op het laatste moment verhinderd. Het
mocht de pret niet drukken.
Wandelen is gezond voor lichaam
en geest. En je leert elkaar ook
eens van een andere kant kennen. We liepen over de Duinigermeerweg en de Duinweg. Er was
weinig verkeer, prachtig weer
en vooral goede gesprekken. Na
anderhalf uur waren we weer
terug. Heb je ook zin gekregen
om mee te lopen? Binnenkort
gaan we weer. Houd de zondagsbrief in de gaten! ds Jelle Vonk
Donderdagavond 22 oktober 20. 00 uur Grote Kerk: Kerkenraad.
Vakantie ds. Jelle Vonk
Ik ben vanaf 19 oktober tot en
met 26 oktober met vakantie
(dus een week na de herfstvakantie). Voor dringende zaken
kunnen jullie contact opnemen
met de wĳkouderling.
Filosofie aan de kolk
We hebben een leuke eerste bĳeenkomst gehad over Aristoteles. Elf deelnemers mochten we
verwelkomen in de Grote Kerk.
Aan het einde van de avond
kwamen we tot de conclusie: als
er één filosoof aansluit bĳ ons
jaarthema van het goede leven,
dan wel Aristoteles. We komen
eind oktober weer bĳ elkaar en

bespreken dan met elkaar hoofdstuk 1 en 2 uit het boek: Wat
zou Aristoteles doen? van Edith
Hall. Jullie kunnen je nog altĳd
aanmelden.
Aangepaste situatie kerkelĳke
bĳeenkomsten na nieuwe coronamaatregelen.
Naar aanleiding van de laatste
maatregelen van de overheid
ten aanzien van de kerkdiensten,
nemen wĳ het advies van de landelĳke PKN over.
Dit betekent voorlopig:
•Er zĳn maximaal 30 gasten
(exclusief medewerkers) welkom
in de dienst;
•Het advies is om te reserveren
om teleurstelling te voorkomen;
•Mochten er meer dan 30 aanmeldingen zĳn dan zullen we
selecteren op basis van alfabet.
Dit om iedereen de gelegenheid
te geven een keer een dienst bĳ
te wonen;
•Er wordt niet gezongen door de
gemeente;
•Andere kerkelĳke activiteiten
zoals kringen, jeugdwerk etc.
kunnen ‘gewoon’ doorgang vinden met inachtneming van de
inmiddels ons bekende RIVMrichtlĳnen;
•De kerkdienst is ook te volgen
via www.kerkdienstgemist.nl.
In de week voorafgaand aan een
dienst is het mogelĳk om je aan
te melden voor de dienst. Je kunt
je aanmelden tot vrĳdag 19.00
uur voor een kerkdienst via de
scipio app of klik hier. Op vrĳdagavond of zaterdag ontvang je
een definitieve uitnodiging voor
de kerkdienst. De mogelĳkheid
om te reserveren wordt telkens
kenbaar gemaakt via de Zondagsbrief. We begrĳpen dat het niet
voor iedereen mogelĳk is om
je op deze wĳze aan te melden
voor een dienst. Misschien ken je
iemand die de aanmelding voor je
kan verzorgen?
We proberen via deze Zondagsbrief zoveel mogelĳk mensen te
bereiken maar dit lukt misschien
niet helemaal. Deel dit bericht
dan ook van harte. Alvast dank.
Karin Rozendal, Scriba
SCIPIO: We hebben een app,
doe je mee?
Met deze app heb je altĳd en
overal eenvoudig toegang tot
agenda, ledeninformatie en veel
meer. Ook is het mogelĳk om
mobiel te schenken voor een
collecte en andere doeleinden.
Het vervangt zeker niet de Zondagsbrief, Onderweg en de website. Alle informatie blĳft ook op
andere manieren beschikbaar.
Zoek in de app store naar SCIPIO. Klik hier voor het instructiefilmpje. De app is geschikt
voor een smartphone en/of
tablet. Vorige week is de uitnodiging verzonden naar iedereen
waarvan een mailadres bekend is
bĳ de ledenadministratie. Mocht
je mailadres niet bekend zĳn
bĳ de ledenadministratie, geef
je mailadres dan door aan Joke
Boes. Je krĳgt dan alsnog een uitnodiging.
Karin Rozendal (pgb4@xs4all.nl)
en Joke Boes (admin.pgblokzĳl@
xs4all.nl)
Gevraagd bezorgers
Wie zou er incidenteel wel eens
wat post willen rondbrengen?
Incidenteel worden er wel eens
uitnodigingen rondgebracht. Het
zou fijn zĳn als er vrĳwilligers
zĳn die we voor een dergelĳk
klusje kunnen benaderen. Het is

incidenteel en af en toe. Opgave
graag bĳ mĳ.
Karin Rozendal, scriba Pgb4@
xs4all.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

I.v.m. de coronacrisis worden
er geen gebruikelĳke erediensten gehouden, maar meditatie diensten in het Protestants
Centrum. Aanvang om 10 uur.
Voorlopig blĳven we dit daar
doen zolang de richtlĳnen van
het RIVM dit vereisen. Door
de Corona-maatregelen, met
de name de 1,5 m. regel, wordt
het houden van een dienst in
de kerk erg moeilĳk. 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.
Voor wie er nog niet bĳ kan zĳn:
de diensten worden opgenomen en zĳn later op you tube te
bekĳken. (www.youtube.nl. Zoek
op: pkn Giethoorn). Zondag, 25
oktober gaat onze eigen predikant ds. A.C. J. van Waard – Pieterse voor.
Beste mensen,
Nadat ik de persconferentie van
afgelopen dinsdag omtrent de
coronacrisis had gehoord, werd
ik echt stil. Het klonk niet zo
nieuw of strenger; ik dacht: we
doen dit alles al en sinds een
aantal weken durf ik ook weer
bĳ de meditatiediensten in het
Protestants Centrum te zĳn.
Het is weer een verademing
over de liefde in het woord van
God te horen, maar ook de
aanwezigheid van de gemeenteleden voelt warm aan en ervaar
ik zoals eerder in de gebruikelĳke diensten. Alleen zĳn we
nog niet in de kerk, maar het
houden van de diensten in het
Protestants Centrum is voor
mĳ nu de beste oplossing. Nu is
er ook een trieste zaak in onze
gemeente gebeurd: mevrouw
Annie de Lange-Bruggen die
zoveel gedaan heeft voor onze
kerk, heeft enkele tia ’s gehad
en daarom woont zĳ niet meer
aan de Jonenweg. Ze verblĳft nu
voor een goede verzorging in
Zonnekamp te Steenwĳk. Ook
heb ik van haar heel veel dingen
meegekregen ten behoeve van
de kerk. De sokken heb ik hier
thuis liggen om die te verkopen
en er zĳn er best nog heel veel.
De gebreide sokken gaan we
verkopen voor 5 euro per paar
en kindersokken en slofjes: 2,50
euro. U kunt mĳ hiervoor bellen
tel. 0521-362728.

Gelĳk
Soms is het leven zwaar en voert
angst de boventoon.
Wat altĳd zelfsprekend was is nu
niet meer gewoon.
Gewoon even samenzĳn en gezellige dingen doen.
De kroeg in, een hapje eten, een
dikke knuffel of een zoen.
Corona heeft de wereld veranderd
of je nu arm bent of rĳk.
Laten we zorgen voor elkaar want
iedereen is nu gelĳk.
De toekomst is onzeker ik wens
iedereen liefde en kracht.
En hoop op een nieuwe morgen
waar heel de mensheid op wacht.
Gods liefde en kracht
Een groet van Minie Kruider

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

Bloemengroet: De bloemen
uit de dienst van 11 oktober
zĳn naar mevr. A. Timmerman
gegaan. Uit de dienst van 18
oktober zĳn de bloemen naar
mevr. C. Mulder gegaan.
Kerkdiensten
Zondag 25 oktober is onze voorganger Dhr. S. Bakker uit Urk.
Deze dienst begint om 10.00 uur.
Zondag 1 november gaat Pastor
G. Doorn uit Oldemarkt bĳ ons
voor. Aanvang van de dienst is
om 10.00 uur. Zondag 8 november gaat om 10.00 uur Ds. C.P.
Meĳer uit Zwolle voor.
Beamerteam. In juli zĳn de
diensten weer begonnen. De
kerk is corona proof ingericht en
we houden ons aan de richtlĳnen
van het RIVM. Voor iedereen is
de gang naar de kerk (nog) niet
mogelĳk. Door het beamerteam is er in de coronaperiode
onderzoek gedaan naar de mogelĳkheden voor het online uitzenden van de diensten. Vanaf 5
juli jl. wordt wekelĳks de dienst
gestreamd en u kunt dan live
meekĳken en luisteren. Mocht u
op zondagmorgen om 10.00 uur
verhinderd zĳn kunt u de dienst
later ook nog bekĳken via YouTube, zoeken op beamerteam
Kuinre of kerk Kuinre. Ook via
de website van onze kerk kunt
u op de link komen. Elke week
zĳn er twee mensen nodig om
de dienst te streamen. Daarom
zĳn we op zoek naar mensen die
interesse hebben om ons team
te komen versterken, zo is het
mogelĳk om bĳ toerbeurt je in te
zetten voor onze kerk. Mocht u
interesse hebben, dan bent u van
harte welkom. Wilt u eerst wat
informatie dan kunt u bellen met
familie Paulusma, 0527- 231539.
Namens het beamerteam alvast
bedankt.
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
Lees verder op pagina 13
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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.
Herfst
Donkere wolken pakken zich
samen,
een regenbui klettert tegen de
ramen.
De zomer is weer verdwenen,
een nieuw seizoen verschenen.
De gure herfst is aan gekomen,
men ziet het aan de vele bomen.
Bladeren dwarrelen over de grond,
de wind speelt er mee in het rond.
De bladeren aan de takken verkleuren
dat is iedere herfst hetzelfde
gebeuren.
Prachtige, goud gele tinten
verschĳnen,
maar zullen helaas spoedig
verdwĳnen.
De bomen worden kaler en kaler
weer en wind steeds schraler.
Storm en regen vieren nu hoogtĳ,
maar wĳ weten, dit gaat voorbĳ..
Herfst, winter, lente en zomer
komen en gaan,
maar Gods liefde en trouw blĳven
bestaan.
Hĳ geeft ons de seizoenen en
tĳden,
laten we ons dan in Hem
verblĳden.
Ook in de herfst van ons eigen
leven,
wil Hĳ ons kracht en sterkte geven.
Laten wĳ daarom steeds maar weer,
ons vertrouwen stellen op De Heer.
Auteur: Fedde Nicolai
Als kerkenraad willen wĳ u vragen als er ziekte is of behoefte
aan een gesprek contact op
te nemen met de scriba of de
ouderling. Wĳ zĳn graag op de
hoogte.
Met een vriendelĳke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.

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

Zondag 25 oktober
Aanvang: 09.30 uur, Voorganger:
ds. E. van Veen. Lezingen: Deuteronomium 6:1-9 en Matteüs
22:34-46
Mozes schenkt de Israëlieten,
voordat zĳ het land zullen binnengaan, het grote gebod: “Hoor
Israël, de HEER is onze God, de
HEER is één.” Maar veel meer
nog dan een gebod is het een
geloofsbelĳdenis over de God
van Israël als de Ene en Enige,
zonder wie Israël niet kan leven.
“Heb daarom de HEER lief met
hart en ziel en met inzet van al
uw krachten.” (Deut. 6: 4,5) Als
Jezus Jeruzalem is binnengegaan
stellen de Farizeeën hem een
vraag naar het grote gebod. Is
het een strikvraag? Is het een
oprechte vraag, omdat ze in
Hem toch iets van de messias, de
gezalfde koning herkennen? Jezus
herinnert hen eraan dat de liefde

voor God en de liefde voor de
naaste onverbrekelĳk zĳn. Wie
echt van God houdt staat voor
het grote gebod ook zĳn medemens lief te hebben. Dat hangt
er niet zo een beetje bĳ, voor de
tĳd die overblĳft. Er is geen ontkomen aan: wie zĳn medemens
haat, gelooft niet in God. Of hĳ
gelooft misschien wel in Hem,
maar hĳ heeft Hem niet lief.
Zondag 1 november
Aanvang: 09.30 uur, Voorganger:
ds. E. van Veen, Lezingen: Spreuken 9:1-18 en Matteüs 25:1-13.
De vĳf dwaze vrouwen hebben
er niet op gerekend dat het feest
op ze zou kunnen laten wachten.
Hun olie, hun reserve is op als de
bruidegom eindelĳk komt! Wie
een groot geloof heeft holt niet
vooruit om dan doodmoe neer
te vallen, maar kan wachten.
Niet in onze ĳver, goeddoenerĳ,
ons beroemde overenthousiasme worden we door de Heer
gekend, maar in ons wachten en
toeleven in vreugde. Hĳ heeft
voor alles en iedereen zĳn eigen
tĳd.
Als je rustig kunt genieten van
kleine dingen, woon je in een
tuin vol zaligheid. (Phil Bosmans)
Kerkdiensten
U bent op zondagmorgen van
harte welkom in de kerk. Wel
moet u van te voren een plaats
reserveren bĳ onze scriba, dhr.
Dekker: tel. 06-106 506 72 of
scriba@pk-steenwĳkerwold.nl
Bĳ binnenkomst en bĳ het verlaten van de kerk dient u een
mondkapje te dragen. De dienst
is 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: NL17RABO0149005717 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem.
Steenwĳkerwold
Gespreksgroep
De gespreksgroep komt bĳeen op maandag 26 oktober,
om 19.30 uur in Hoogthĳ. Wĳ
bespreken de bĳbelteksten die
in de kerkdienst van zondag 18
oktober zĳn gelezen, te weten
Jesaja 45:1-7 en Mattheüs 22-1522.
Wĳ vragen ons o.a. af wat wĳ
met deze teksten anno 2020
kunnen. Deze vraag stelde ds.
van Veen in Het Zondagsblad.
Je kunt de vragen die je na het
lezen van deze teksten hebt,
rondsturen aan de andere deelnemers. Dan kan ds. van Veen
als gespreksleider deze vragen
ordenen en bespreekbaar maken.
Je kunt je vragen ook bewaren
en pas inbrengen in het groepsgesprek. Tenslotte kun je helemaal geen vragen inbrengen maar
wel deelnemen aan het gesprek
door te luisteren en/of aan het
gesprek deel te nemen.
Actie Dorcas 2020
Dorcas: in actie komen voor de
allerarmsten. Iets waar we als
Diaconie jaarlĳks aandacht aan
schenken door middel van een
inzameling van voedselproducten. Door de problemen met
het coronavirus, in verband met
besmetting, is er dit jaar geen
inzameling van voedselproducten. Door middel van een collecte, tĳdens de eredienst van
8 november, willen we uw aandacht hier voor vragen. Op deze

manier willen we solidair zĳn met
onze medemens die echt met
een minimum aan middelen moet
zien rond te komen. Ook kunt
u uw bĳdrage overmaken op de
rekening van de Diaconie, Banknummer NL29RABO0149094353
t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Steenwĳkerwold.
(met vermelding; ‘Dorcus’. Contactgegevens kunt u vinden in
“Kontakt”. Bĳ voorbaat hartelĳk
dank voor uw steun.
Stichting Terminale Thuishulp Noordwest Overĳssel
De stichting is opgericht in
1992. Aanvankelĳk werd alleen
thuishulp verleend aan terminaal zieken, meestal in de vorm
van waakdiensten. Vanaf 2007
is de hospice “Het Riemkehuis”
beschikbaar voor mensen die
thuis niet verzorgd kunnen worden. De stichting bestaat geheel
uit vrĳwilligers en is afhankelĳk van subsidie en giften. De
stichting is ANBI geregistreerd.
Op een mooie nazomerdag in
september jl. knipte wethouder Trĳn Jongman (gemeente
Steenwĳkerland) de slinger van
korenbloemen door. De opening van het derde appartement
in Hospice Het Riemkehuis was
daarmee een feit. Het appartement heet ″De Korenbloem″,
passend bĳ De Klaproos en De
Vlinder, de namen van de andere
twee appartementen. Naast de
gerealiseerde uitbreiding is het
interieur in het gehele Riemkehuis opgeknapt. Voor meer
informatie; www.hospicesteenwĳkerland.nl
Bloemen
Met een hartelĳke groet en een
bemoediging zĳn de bloemen uit
de dienst van zondag 11 oktober
gebracht bĳ dhr. J. de Vries aan
de Baarsweg, en op zondag 18
oktober bĳ mevr. L. de Vries-Sies
aan de Bergsteinlaan.
Giften
Ds. van Veen ontving €10, €20,
en €50 voor de kerk en €20
voor de bloemen. We willen
iedereen heel hartelĳk bedanken
voor hun bĳdrage.
Wĳ leven mee
Als u iets te melden heeft of
door te geven betreffende pastoraat, neem dan gerust contact op
met de ouderling 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!
Beroep aanvaard
Zoals ondertussen wel bekend is,
heb ik het beroep om voor 50%
predikant te worden in de Hervormde gemeente Ruinerwold
aanvaard. Ik zie er naar uit om
op een nieuwe plek werkzaam
te zĳn. Ik ken Ruinerwold nog
enigszins van mĳn periode als
predikant in Kolderveen/Dinxterveen. Als gemeenten maakten
we deel uit van dezelfde ring.
Eveneens hoop ik spoedig elders
die andere 50% in te gaan vullen.
In de tussentĳd blĳf ik voor mindere werktĳd verbonden hier.
Geloven is soms heel eenvoudig
de hemel zo dichtbĳ

de blauwe lucht
zon op mĳn huid
alles licht en vredig
God, U houdt me vast
en U leeft diep in mĳ
geloven is soms zo moeilĳk
de hemel ver weg
donkere lucht
dreigende wolken
alles leegte en duisternis
O God ik ben verdwaald
ik ken hier heg noch steg
waarom verbergt U zich
toch steeds opnieuw voor mĳ...
Wanhopig zoek ik naar de hoop
mĳn God,
maak mĳ toch vrĳ.
Bron: Mediapastoraat RKK/KRO
Met vriendelĳke groeten,
ds. Eric van Veen

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

25 oktober om 10:00 uur in
de Grote Kerk, in deze gezamenlĳke dienst hoopt ds. mevr.
Krajenbrink-Bennink, Vorden
voor te gaan. De organist is dhr.
A. Kroeze. Collectes: gezamenlĳk jeugdwerk, instandhouding
van de eredienst, energiekosten.
Toegang voor genodigden.
25 oktober om 10:00 uur in
de Mariakerk, in deze gezamenlĳke jeugddienst hoopt voor
te gaan. What’s up.
25 oktober om 19:00 uur in
de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. W.L. Dekker, Kampen
voor te gaan. De organist is dhr.
A.J. Rottier. Toegang voor genodigden.
1 november 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: Najaarszendingsweek, instandhouding
van de eredienst, energiekosten.
Toegang voor genodigden.
1 november om 15:00 uur in
de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt Jeugdouderlingen voor te
gaan. De organist is dhr. H. Bontkes. Dienst met kinderen.
4 november om 19:30 uur in
de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. B. Haanstra, Steenwĳk
voor te gaan. De organist is dhr.
A. Kroeze. Collectes: diaconie,
instandhouding van de eredienst,
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energiekosten.
4 november om 19:30 uur in
de Kapel, in deze dienst hoopt
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De
organist is mevr. C. van den
Berg.
Agenda
3 november om 19:30 uur, Focus
gespreks- en bĳbelkring, Kapel.
3 november om 20:00 uur, Focus
3.3, LiveStream.
11 november om 10:00 uur, Bĳbelkring 60+, Tilvoorde.
Bĳ de ochtenddienst van
zondag 1 november
Het thema van deze dienst is:
‘Als alles duister is...’
We willen nadenken over een
enkel vers uit Johannes 8.
‘Jezus nam opnieuw het woord.
Hĳ zei: ‘Ik ben het licht voor
de wereld. Wie mĳ volgt loopt
nooit meer in de duisternis, maar
heeft licht dat leven geeft.’
We zingen onder meer ‘Als alles
duister is…’(Lied 598)
En de berĳming van Psalm 27
De HEER is mĳn licht, mĳn
behoud,
wie zou ik vrezen?
Bĳ de HEER is mĳn leven veilig,
voor wie zou ik bang zĳn?
2Kwaadwilligen kwamen op mĳ
af
om mĳ levend te verslinden,
mĳn vĳanden belaagden mĳ,
maar zĳ struikelden, zĳ vielen.
Verder lezen we enkele verzen
uit psalm 107 :
soms woonden zĳ in donkere
krochten als slaven met ĳzeren
boeien...vs 10-16
Bĳ de avonddienst van
woensdag 4 november, Dankdag, in de Kapel.
Mooi dat we na maanden weer
samen mogen komen in de
Kapel, alhoewel nog steeds een
beperkt aantal gemeenteleden.
We willen nadenken over het
Woord van God, gevonden in
1 Timoteus 4: 4 Alles wat God
geschapen heeft is goed. Niets
hoeft te worden verworpen als
het onder dank wordt aangenomen. Danken is iets dat we
samen mogen oefenen, de bron
voor de dank is Gods overstelpende liefde.
What’s Up Teens nieuws
What’s Up Teens kan gelukkig
van start gaan. Wel in een aangepaste vorm, omdat (catechisatie)
What’s Up Thuis niet van start
kon gaan vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus.
We hebben vooreerst een programma samengesteld tot aan
kerst en op 15 oktober is er een
leuke start activiteit in Tilvoorde
van 19:30 – 22:30 uur “Verdubbel je talent”. Opgeven kan bĳ
Henk Rook via de app: 06-18 94
90 12 Alle keren dat we samenkomen, starten we met alle tieners tegelĳk in de benedenzaal
van Tilvoorde en gaan daarna in
groepjes uiteen naar de verschillende zalen. Voor alle kinderen
gelden de regels die ook op het
Voortgezet Onderwĳs gelden: bĳ
de inmiddels welbekende klachten blĳf je thuis, we dragen een
mondkapje totdat je op een stoel
zit, bĳ binnenkomst desinfecteren wĳ de handen en we houden
1,5 meter afstand tot de leiding!
Wĳ hopen en bidden dat alles
zo kan verlopen zoals wĳ voor
ogen/ bedacht hebben.
Catechisatie 18/18+
Dit jaar wordt er catechisatie
Lees verder op pagina 14
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gegeven aan 18/18+ en deze
wordt verzorgd door Ds. Wolters. We starten op 22 oktober
om 20:00 uur en jullie zĳn welkom in de Voorhof!
What’s Up Kids
What’s Up Kids is nog in voorbereiding, vergaderen in deze
tĳd is niet altĳd eenvoudig, want
als je een datum hebt wanneer
iedereen kan, ben je al blĳ, maar
de praktĳk werkt anders. Als je
klachten hebt blĳf je thuis en dat
heeft deze groep ondervonden.
Gelukkig kent een ieder van ons
de verantwoordelĳkheden en
houden ons eraan. Binnenkort
hopen wĳ te vergaderen en zsm
met nieuws te kunnen komen
wanneer we kunnen starten.
Nog even geduld we doen ons
best!
Nieuws Kindernevendienst/
Tienerdienst Zondagschool/
Catechisatie
Kindernevendienst en Tienerdienst zouden met ingang van 11
en 18 oktober starten. Doordat
we door de maatregelen vanaf
a.s. zondag maar met maximaal
30 mensen in de kerk mogen zitten, hebben Kindernevendienst
en Tienerdienst besloten om niet
van start te gaan aangezien de
meeste gezinnen dan thuis zĳn en
hopelĳk de online diensten volgen. We gaan ons best doen om
kindermomenten te verzorgen
tĳdens de ochtenddiensten.
Bĳ de Tienerdienst wordt nog
gekeken of er een andere keer
en op een andere manier een
ontmoeting tot stand kan komen.
De leiding gaat hier over nadenken en als er nieuws te melden
is, hoort iedereen dat uiteraard z.s.m. Zondagschool in Sint
Jansklooster kan gewoon doorgaan, zoals u vorige week heeft
kunnen lezen. Zĳ doen dit één
keer per twee weken en werken
met opgave. Catechisatie in Sint
Jansklooster is op 28 september van start gegaan en wordt
gehouden in de Kapel. Iedereen
heeft hier een uitnodiging voor
ontvangen. Voor alle activiteiten
gelden de regels van het RIVM:
bĳ de bekende klachten blĳven
we thuis, we desinfecteren de
handen bĳ binnenkomst! Wĳ bidden alle leiding kracht en sterkte
toe en bedanken hen alvast voor
de inzet die zĳ tonen en getoond
hebben in deze onzekere tĳd.
Al het jeugdwerk wordt, zoals u
weet, gedaan door vrĳwilligers
en in deze tĳd is dat extra bĳzonder en niet vanzelfsprekend.
Want de eerste vraag die wĳ
aan hen stellen, voordat we van
start kunnen gaan, is: “Voelen
jullie je comfortabel genoeg om
dit stukje kerkenwerk op te pakken?” De inzet is er niet minder
om en dat waarderen wĳ ten
zeerste! Succes met alles wat jullie kunnen en willen doen!
Groeten van de jeugdouderlingen.
Kontaktpunt
Er wordt hard gewerkt aan het
nieuwe “Kontaktpunt” Wilt u de
kopĳ zo spoedig mogelĳk aanleveren, doch uiterlĳk 24 oktober.
Giften
De diaconie ontving via Natasja
v.d. Linde €10 voor het bloemenfonds en via Else de Lange €10
voor de diaconie.
Het College van Kerkrentmeesters ontving via Ds. Pap €10

voor de kerk.
De diaconie ontving via Dicky
Buimer € 20.00 voor het bloemenfonds. Het College van
Kerkrentmeesters ontving voor
de Kerk: via Ds. Pap € 20 en
via bankrekeningnr. NL75RABO00301801886 €200. Deze
laatste drie giften zĳn al eerder
vermeld in de zondagsbrief van
vorige week.
Hartelĳk dank voor deze giften.
Bloemengroet
Er zĳn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van
de gemeente, bloemen gebracht
bĳ fam. Pap, Hogeveldweg 28, bĳ
mw. Uffels - de Olde, Kadoelen
22a, bĳ dhr. Brandsma, Doelen
8, bĳ dhr. Ziel, Kanaalweg 10,
Blokzĳl en bĳ dhr. en mw. Dierkes - Dĳkstra, Doelenstraat
15; zĳ waren 6 oktober 50 jaar
getrouwd.
Sinterklaasactie
Beste Gemeenteleden,
Ook dit jaar wil de diaconie
weer in samenwerking met u een
actie houden voor de kinderen
in armoede in onze eigen omgeving. Wekelĳks worden er voedselpakketten uitgegeven door
de voedselbank in Vollenhove en
Steenwĳk. Van deze gebruikers
zĳn veel gezinnen met kleine kinderen. Per week hebben deze
gezinnen niet meer te besteden
dan gemiddeld €50.- Hiervoor
moet eten, kleding en schoolspullen e.d. van gekocht worden. U begrĳpt dat deze gezinnen tegen de decembermaand
opzien. Kinderen die bĳ anderen
zien dat er extra lekkere dingen
in huis gehaald worden en niet
te vergeten dat er sinterklaas
gevierd wordt met cadeaus.
Voor deze gezinnen is het bĳna
niet mogelĳk of zelfs onmogelĳk een cadeautje te kopen en
sinterklaas te vieren. Door de
corona-epidemie zĳn we dit jaar
genoodzaakt om de actie op een
andere manier te organiseren.
Dit jaar vragen wĳ u niet om zelf
een cadeau van €10,- te kopen
maar om een gift over te maken
op rekeningnummer: NL65 RBRB
0691624674 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Vollenhove
o.v.v. sinterklaasactie. Door uw
gift kan de diaconie cadeaus
kopen voor de kinderen van 0
t/m 13 jaar. De jongeren van 14
t/m 17 jaar krĳgen een cadeaubon.
Wĳ hopen door uw betrokkenheid de minima gezinnen een
lichtpuntje te brengen in de voor
hen moeilĳke decembermaand.
Zo mogen we de liefde van God
aan hen doorgeven.
Met vriendelĳke groet,
Diaconie Hervormde Gemeente
Vollenhove/Sint-Jansklooster.

Vollenhove

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
Dhr. R. Mooĳweer, Leeuwte 10a
in Sint Jansklooster, verblĳft nu
in Nieuw Clarenberg in Vollenhove. Hĳ werd tĳdelĳk verpleegd
in de Isala kliniek in Zwolle.
Mevr. C.J.G. Voerman-Kruimer,
Bonkenhaveweg 11 in Sint Jansklooster is weer thuis vanuit het
ziekenhuis in Meppel.
Ten slotte,
Je kunt door alle verhalen en
berichten over het corona virus
in terechtkomen in een diepe en
donkere put van wanhoop. Allereerst denk ik dat we ons verstand moeten blĳven gebruiken.
Ons houden aan de richtlĳnen
en voorschriften van het RIVM
en de regering. Soms wordt je
niet vrolĳk van alle richtlĳnen,
toch zullen we het hoofd koel
dienen te houden. Uiteindelĳk
zit God op de troon; Hĳ regeert,
aan Jezus is alle macht geschonken. En dat mag ons (lank)moedig maken. Ons misschien wel
nieuwe inzichten geven. Door
een crisis kom je er achter wat
voor jou echt waardevol is; en
wat aan de andere kan misschien
hoort bĳ de versiering die je
ook wil missen kunt. De laatste
weken hebben we samen nagedacht over de eerste brief van
Johannes. God is wezenlĳk liefde;
een liefde waarin Hĳ ons mee wil
nemen. Liefde sterker ook dan
het virus. Zo zĳn wĳ geliefd. Zo
mogen wĳ lief hebben.
Ontvangt allen een vriendelĳke
groet vanuit de pastorie aan de
Leeuwte
Ds. Hendri 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

S TA D

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

Er is geen extra kopĳ aangeleverd.

Als je in het donker wandelt
kun je niet goed kĳken waar je
heen wilt gaan,
Daarom heb je Jezus nodig
want Hĳ steekt een lichtje in je
leven aan.
Reken maar dat jĳ je vergist
als je het Licht van de wereld mist.
Diensten 25 oktober
Belt-Schutsloot - 9.30 uur Voorganger: ds. W.J. Menkveld
Wanneperveen - 11.00 uur Voorganger: ds. W.J. Menkveld
1e collecte: diaconie
2e collecte: Kerk en onderhoud

3e collecte: Nederlands Bĳbelgenootschap
Diensten 1 november
Belt-Schutsloot - 9.30 uur Voorganger: ds. W.J. Menkveld
- H.A.
Wanneperveen - 11.00 uur Voorganger: ds. W.J. Menkveld
- H.A.
1e collecte: diaconie
2e collecte: Kerk en onderhoud
3e collecte: Avondmaalcollecte
Dienst 4 november - Dankdag:
Belt-Schutsloot - 19.30 uur Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
Kerkdiensten Belt-Schutsloot
Vorige week heeft de landelĳke
PKN de richtlĳnen voor de kerkdiensten weer aangepast, in eerste
instantie tot en met zondag 15
november. De PKN adviseert zeer
dringend om niet meer dan 30
mensen in een kerkdienst toe te
laten en gemeentezang wordt ten
zeerste afgeraden. Geadviseerd
wordt om mondkapjes te dragen
tĳdens verplaatsingen in de kerk.
Ondanks bovenstaande richtlĳnen
bent u/zĳn jullie van harte welkom in de dienst.
Voor het bĳwonen van een dienst
is het nog steeds 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:
- Houdt u aan de basisregels van
het RIVM.
- Mensen die volgens de overheid onder de risicogroepen vallen worden geadviseerd extra
voorzichtig te zĳn omdat zĳ een
verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zĳ beslissen zelf of zĳ
een kerkdienst willen bezoeken
(PKN).
- 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.
- Wacht bĳ de deur van de hoofdingang. De koster wĳst u een zitplaats aan.
- Desinfecteer uw handen bĳ binnenkomst.
- U mag niet zingen tĳdens de
dienst.
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
Kerkdiensten Wanneperveen
U bent weer welkom!
Vorige week zondag was er voor
het eerst na lange tĳd weer een
kerkdienst in Wanneperveen,

uiteraard met de nodige aanpassingen. Naar aanleiding van deze
dienst is de kerkenraad bĳ elkaar
geweest om de huidige situatie te
bespreken.
Wat kan er op dit moment gelukkig wel maar ook wat mag absoluut niet. Een gemeente moet
toekomstperspectief hebben, wĳ
moeten ergens naar uit kunnen
kĳken. Vanuit deze gedachte zĳn
de volgende afspraken met elkaar
gemaakt voor de komende maanden.
Ingaande zondag 11 oktober worden er om 11:00 uur wekelĳks
kerkdiensten gehouden in de kerk
te Wanneperveen met inachtneming van de landelĳke coronamaatregelen.
De volgende afspraken zĳn
gemaakt:
- Het predikantenrooster wordt
tot het eind van het jaar gevolgd,
predikanten zĳn al benaderd en
hebben toegezegd
- Tĳdens de dienst is een organist
aanwezig (orgelmuziek tĳdens de
dienst)
- Het beamerteam zal wekelĳks
aanwezig zĳn (tekst liederen en
liturgie komen op het scherm)
- Tĳdens de diensten wordt niet
gezongen
- Men hoeft zich voorlopig vooraf
niet aan te melden (kan indien
nodig alsnog worden ingevoerd)
- Overige coronamaatregelen
zoals maximaal aantal kerkgangers, afstand tot elkaar en goede
ventilatie worden opgevolgd.
Op deze manier hopen wĳ op een
verantwoorde wĳze het gemeentegevoel met elkaar beetje bĳ
beetje terug te krĳgen en bieden
wĳ gemeenteleden de kans om
weer kerkdiensten bĳ te wonen.
Wĳ nodigen u en jou van harte
uit om de diensten weer te
komen bezoeken, uiteraard onder
de voorwaarde dat u gezond bent
en naar verwachting blĳft. Hartelĳk welkom in de kerk te Wanneperveen.
Mocht de situatie in Nederland
veranderen dan passen wĳ uiteraard de gemaakte afspraken aan.
Kerkenraad Wanneperveen
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 11
oktober in BS gingen naar Roelie
Korthoef i.v.m. een ziekenhuisopname. In Wanneperveen werden
bloemen gebracht naar de heer J.
Bloemhof en de heer A. Huisman
te Nĳeveen. Beiden hebben in het
ziekenhuis gelegen.
De bloemen uit de dienst van 18
oktober gingen in Belt-Schutsloot
naar de familie Weĳs.
In Wanneperveen werden bloemen gebracht bĳ familie de Lubbinge en bĳ de heer J. Bakker.
Verantwoording
Via ouderling R. van Dalfsen-v/d
Belt €20 ontvangen voor kerk en
onderhoud.
Via ouderling A. Baas-Stam € 2
x €10 ontvangen voor kerk en
onderhoud en €10 voor de diaconie.
De collecte voor de diaconie
heeft €39,- opgebracht op 11-102020 in W’veen.
De collecte voor de diaconie in
Wanneperveen op zondag 18
oktober bracht €26,20 op.
Kerkenraadsverkiezingen
Helaas hebben alle verkozen kandidaten hun verkiezing niet aanvaard.
Daarom vraagt de kerkenraad u/
Lees verder op pagina 15
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jullie dringend om voor de volgende vacatures aanbevelingen in
te dienen.
Voor Belt-Schutsloot zĳn dat 2
vacatures ouderling en 1 vacature
ouderling kerkrentmeester en
voor Wanneperveen zĳn dat 2
vacatures ouderling kerkrentmeester.
Wĳ vragen u in verband met
corona niet om 10 handtekeningen te verzamelen. Het is de
bedoeling dat u, eventueel samen
met huisgenoten (van 16 jaar en
ouder), een naam per vacature
op een briefje zet en deze dan
ondertekend inlevert bĳ de scriba
(Noorderweg 57, BS) of eventueel bĳ één van de andere kerkenraadsleden. U kunt de aanbevelingen ook mailen naar scriba@
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl.
Aanbevelingen kunt u schriftelĳk
of per e-mail indienen t/m dinsdag
27 oktober a.s.
De verkiezingsprocedure kunt u
vinden op de website onder het
nieuws van 6 september.
Jarigen november
Volgende maand vieren D.V.
onderstaande Veniger 80+ers hun
verjaardag:
14-11 dhr. A. van der Veen, 82
jaar.
23-11 mw. J. Hoffman-Lassche,
86 jaar.
Beiden alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst.
Najaarskledingactie.
Sam’s kledingactie voor Mensen
in Nood is dit jaar bestemd voor
Ethiopie. Deze keer is gekozen
voor hulp bĳ het verkrĳgen van
schoon drinkwater en sanitair. U
kunt uw kleding en schoenen in
gesloten plastic zakken inleveren
op de volgende adressen. fam.
Knobbe belterweg 34 - fam Dam
veneweg 187 en Willy Mourik
bovenboerseweg 39.
De actie loopt van 26 tot en met
31 oktober. Wilt u zich bĳ het
brengen van de kleding aan het
coronaprotocol houden. Anderhalve meter afstand en bĳ verkoudheid of koorts niet zelf wegbrengen. Als er nog vragen zĳn
kunt u mĳ bellen. Willy Mourik
tel. 281570
Namens Sam’s kledingactie alvast
bedankt.
Vanuit de gemeente
Jannie Lubbinge moet verder
onderzoek ondergaan. De berichten tot nu toe vallen niet mee.
We leven met haar en Jan mee
en hopen en bidden dat God hen
ondersteunt en zegent in deze
dagen van onzekerheid en wachten.
Roelie Korthoef is weer thuis en
het gaat goed met haar. Dankbaar
zien we op naar Hem die gaf wat
daarvoor nodig was.
Vanuit de Pastorie 1
Dank voor alle meeleven dat
we kregen in verband me de
trouwdag van Joren en Jolien.
Inderdaad, het ging heel anders
dan we hoopten. Tegelĳk zĳn we
heel dankbaar dat we dit mochten meemaken. De waarde van
de dag zit gelukkig niet in het
aantal gasten hoe mooi het ook
was geweest als er meer gasten bĳ mochten zĳn. Intussen
rukt Corona op. Duizenden per
dag worden besmet. Hopelĳk
wordt de stĳging van dat aantal
de komende week doorbroken.
Anders zullen er nog meer maatregelen komen. Wat we nodig

hebben zĳn echter niet meer
maatregelen maar mensen die
zich er aan houden.
Hartelĳke groeten,
Ds. Menkveld
Vanuit de Pastorie 2
Gelukkig kan het bezoekwerk
nog doorgaan ondanks de nieuwe maatregelen. Ik doe mĳn best
met handen wassen en afstand
houden. Hebt u toch liever geen
bezoek, geef dat vrĳmoedig aan.
Uiteraard heb ik daar begrip
voor. Waar ik zelf de laatste tĳd
steeds meer het gevoel krĳg
dat ik veel mensen al een poos
niet gezien heb, merk ik vaak als
ik ergens binnenkomen dat er
trouw gekeken wordt naar de
diensten waardoor men mĳ wel
ziet. Een goede ontdekking die
de onderlinge band weer versterkt. Dat is belangrĳk dat we
via de onderlinge verbondenheid
het gemeente-zĳn onderhouden.
En daarbĳ dat we blĳven zoeken
naar wat nog wel kan om dat
vorm te geven.
Hartelĳke groeten,
Ds. Menkveld.

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

Zondag 25 oktober 9.30 uur:
In deze dienst gaat ds. Gerrit
van den Dool voor. Ouderling
van dienst is Henry Bos en de
piano wordt eveneens bespeeld
door Gerrit van den Dool. De
uitgangscollecte is voor de actie
Schoenendoos. De bloemen worden bezorgd door Marga Leemhuis en de zorg voor de kinderen
is in handen van alle leiding in
verband met de schoenendozen
versieren. De opname wordt
rondgebracht door de diaconie.
De ophaaldienst wordt verzorgd
door David Raggers (0521589515).
Zondag 1 november 9.30 uur:
In deze dienst gaat ds. Gerrit van
den Dool voor. Ouderling van
dienst is Feikje Kloosterman en
het orgel wordt bespeeld door
Benia Lenstra. De uitgangscollecte is voor de najaarszending:
sterke vrouwen op papoea. De
bloemen worden bezorgd door
Annie Dedden en de zorg voor de
kinderen is in handen van Cathi.
De opname wordt rondgebracht
door Geert Dedden. De ophaaldienst wordt verzorgd door Klaas
Klarenberg (0521-588863).
Woensdag 4 november
19.30 uur Dankdag voor Gewas
en Arbeid: In deze dienst gaat
ds. Gerrit van den Dool voor.
Ouderling van dienst Feikje
Kloosterman en het orgel wordt
bespeeld door Menno van der
Vinne. De deurcollecte is voor
het plaatselĳk pastoraat. De
ophaaldienst wordt verzorgd
door Gerrit Hop (0521-584343).
Collecten. 11 oktober: diaconie

€30,51 ; kerk €28,30 en de tafelcollecte voor de voedselbank:
€61,45.
18 oktober: diaconie: €44,70,
kerk €24,25 en de uitgang voor
het plaatselĳk kerkenwerk:
€22,85.
Er is twee maal een gift van
€10,00 binnengekomen voor de
kerk.
Hartelĳk dank voor uw gaven.
Bloemen. 11 oktober zĳn de
bloemen bezorgd als groet en
bemoediging bĳ mevrouw Dini
Akse aan de Steenwĳkerweg en
op 18 oktober zĳn er vele bloemen bezorgd bĳ gemeenteleden
en dorpsgenoten in verband met
de bloemenzondag.
Bladruimen. De bomen rondom de kerk zitten nog volop in
het blad maar elke dag vallen
er vele bladeren van de bomen.
Binnenkomst start er weer een
groep vrĳwilligers om op zaterdagochtend het terrein rondom
de kerk schoon te maken. Zou
u ook nog een zaterdag wat tĳd
hebben en willen helpen laat het
dan een van de kerkrentmeesters
weten.
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: Aman uit Soedan kwam tot
geloof in de Here Jezus toen hĳ
23 jaar oud was. Hĳ moest vluchten omdat zĳn familie hem wilde
dwingen terug te keren naar de
islam. Recent zat Aman 17 dagen
in de gevangenis nadat de politie
hem had opgepakt. Wilt u bidden
voor Aman?
Kopĳ GZ. De kopĳ voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlĳk zondag 1 november 12.00 uur bĳ de scriba.
In de dienst met ds. Anneke
van der Velde luisterden we naar
het lied ‘Stil is de straat’(nr. 1003
uit ons liedboek). Woorden die
passen bĳ de huidige tĳd waarin
de corona richtlĳnen leiden tot
meer afstand en afzondering.
Het refrein is een gebed, woorden waarop we mogen vertrouwen. Er is een God die hoort en
omziet naar kinderen.
Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene stil is de straat overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wĳ bevrĳd van zorgen?
God, kom gauw.
Namens de kerkenraad een hartelĳke groet, Henry Bos ouderling-scriba
Van de predikant
Pastoralia. We zĳn blĳ dat
ouderling-kerkrentmeester Janny
Hop-Berger weer zover hersteld
is dat zĳ in ons midden kan zĳn.
Ook bĳ ouderling Feikje Kloosterman is gelukkig sprake van
gestage verdere vooruitgang.
Johan en Alie de Boer - Lammerts waren op 6 oktober 25
jaar getrouwd. We wensen hun,
met hun kinderen Margreet en
Erik, Gods zegen op hun verdere
weg samen.
Diensten. Afgelopen zondag
stond ds Anneke van der Velde
met ons stil bĳ het thema van de
ballingschap: je komt in een situatie waarin je moet missen wat
vertrouwd was. Jesaja 55: 6-9
leert ons dat we er dan het beste
aan doen de HEER te zoeken, in

het vertrouwen dat Hĳ zich wil
laten vinden. De Joden in Babylonische ballingschap deden dat
door de oude verhalen en tradities te verzamelen en te boek
te stellen. Zo hebben de boeken
van de Tora hun vorm gekregen.
God zoeken in het Woord en dat
Woord ook in praktĳk brengen
is: je levenshuis bouwen op een
rots, zegt Jezus ons in Mattheüs
7: 24-27. Ook met bloemen naar
elkaar omzien is een vorm van
bouwen. Talrĳke ingebrachte boeketten vonden na de dienst hun
weg naar velen in en buiten de
kring van onze gemeente. Mooi!
De dienst van komende zondag
staat in het teken van de Actie
Schoenendoos. ‘Vul een schoenendoos, geef een schat’ is ditmaal het motto. Ik hoop dat we
samen weer voor veel tot de rand
toe gevulde dozen zullen zorgen.
Op het rooster staat voor deze
zondag als Evangelielezing Mattheüs 22: 34-46, waar het dubbelgebod van de liefde aan de
orde komt. In de preek zal ik stilstaan bĳ de gelĳkenissen van het
mosterdzaadje en het zuurdeeg in
Mattheüs 13: 31-33.
Vanwege de coronamaatregelen
kunnen we deze dienst niet interactief vormgeven, zoals we dat op
deze zondag gewend zĳn. Maar
de kinderen zullen in de ontmoetingsruimte feestelĳk bĳeen kunnen zĳn, en in de kerkruimte zullen wĳ daarbĳ niet achterblĳven.
Op zondag 1 november, Allerheiligen, lezen we we de gelĳkenis
van de wĳze en dwaze meisjes
(Mattheüs 25:1-13).
Een hartelĳke groet aan u, aan
jou, ds. Gerrit van den Dool
Begroting. De begroting 2021
van de kerkrentmeesters ligt ter
inzage van 26 oktober tot 31
oktober bĳ kerkrentmeester A.J.
Winters, Steenwĳkerweg 156.
Graag van te voren even bellen voor een afspraak via 0521588515. De kerkrentmeesters
Nieuws van de Zondagsschool
Net als voorgaande jaren willen
wĳ samen met de gemeente meedoen aan actie ‘ schoenendoos’.
met als thema “Geef een schat”.
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Alleen zal het dit jaar anders zĳn
dan anders. Er is geen speciale
schoenendoosdienst met een
volle kerk, kinderen uit het dorp
en veel dozen. Wat doen we dan
wel? We willen zondag 25 oktober tĳdens de dienst aandacht
besteden aan de actie! Voor de
kinderen is er dan in het lokaal
een speciale schoenendoosdienst.
Met verhaal en schoenendozen
knutselen. Wĳ zorgen voor een
grote doos voor in de kerk. Daar
kunt u spulletjes indoen voor het
vullen van de doos. Ook kunt u
uw spulletjes en dozen inleveren bĳ Dedden ĳzerwaren. We
zĳn op zoek naar schoolspullen:
schriften, pennen, potloden, gum,
puntenslĳper, maar ook knuffels,
klein speelgoed, zeep ,washandjes, tandenborstels en tandpasta
enz enz. Een aantal dames is voor
ons knikkerzakken en etuis aan
het breien en haken. Hiervoor
zĳn wĳ nog opzoek naar knikkers.
Mocht u niet in de gelegenheid
zĳn de spullen te brengen kunnen
wĳ het eventueel bĳ u ophalen.
Samen gaan we er weer voor
zorgen dat er veel kinderen blĳ
gemaakt kunnen worden.
Alvast bedankt voor uw medewerking. De leiding van de Zondagsschool en Oppas
Najaarszending Sterke vrouwen opleiden op Papoea. Vrouwen in West-Papoea zĳn actief
betrokken bĳ de ontwikkeling
van hun land en volk. Dat is
hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappĳ waar vrouwen traditioneel
voorbestemd zĳn tot een leven
binnenshuis en nauwelĳks opgeleid zĳn. Vormingscentrum P3W
wil daar verandering in brengen.
Vrouwen leren lezen en schrĳven, volgen Bĳbelstudies en krĳgen praktĳklessen over gezonde
voeding of een vakopleiding. Zo
spelen steeds meer vrouwen een
actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk
en samenleving. En zĳ geven dit
op hun beurt weer door aan hun
dochters.
Met deze collecte steunt u het
werk van P3W in West-Papoea.
Van harte aanbevolen!

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.

Zonnepanelen op monument
Ook monumentale kerkgebouwen
moeten de kans krĳgen om zonnepanelen (pv-cellen) aan te brengen.
Daarom versoepelt de Rĳksdienst
voor Cultureel Erfgoed (RCE) het
adviesbeleid. Het is niet langer de
vraag of panelen zichtbaar zĳn of
niet, maar beslissend criterium is
of het beeld van het monument als
zodanig wordt verstoord.
Verduurzaming van monument
Dat heeft de Rĳksdienst voor
het Cultureel Erfgoed bekendgemaakt. Doel is om monumenteneigenaren meer mogelĳkheden
te geven om gebruik te maken
van pv-cellen bĳ de verduurza-

ming van hun monument. Aanleiding hiervoor zĳn dat verduurzaming van monumenten een
belangrĳke plek inneemt in het
overheidsbeleid. Het klimaatakkoord spreekt stelt hoge doelen.
Afgesproken is dat ook monumenten een substantiële bĳdrage
zullen leveren aan de energiebesparing en schone energieopwekking. Hoe dat doel te bereiken,
staat vastgelegd in de Routekaart
Verduurzaming Monumenten. De
zorgvuldige toepassing van zonnepanelen past hierin.
Bron: nieuwsbrief classispredikant Klaas van der Kamp,
info over ‘advieslĳn zonnepanelen rĳksmonumenten’
op: www.cultureelerfgoed.nl
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Advertenties

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

- 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

G
OR

| 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

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het

mountainbiken
in Sauerland welkom in

Haus Reinhild

Gezamenlijk
Zondagsblad

nieuwbouw
onderhoud

3
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Ga naar:
www.gezamenlijkzondagsblad.nl

€ 8,9

Of vul de bon in:

JA,

verbouw

5!

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

Dhr. | mw. | fam. *
naam:

Topic Crea|

Twee ruime
appartementen
.
Ook gelijktijdig
te boeken.

adres:
postcode:
e-mail:

woonplaats:

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

tel.nr.

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

Kijk op

hausreinhild .nl

Verrassend creatief

topic .nu

