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Vergeven is schuld uit handen geven
Waar het idee precies vandaan komt, weet ik niet. Uit
de Bijbel in ieder geval niet.
Bijbels gezien is het eerder
een misverstand. Het idee
dat vergeven betekenen zou
dat je zegt dat iets niet fout
is geweest. Toch duikt dat
idee telkens weer op, met
meer of minder overtuiging
beweerd.
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Zie achterpagina

Commentaar

Tweeslachtig
Op de radio
hoorde ik dat ruim 80% van de
Nederlanders het eens is met
alle coronamaatregelen; minder
dan 50% houdt zich er echter
aan. Dit soort berichten triggeren mĳ.
Commentaar op de regering
leveren, is makkelĳk. Natuurlĳk
kan er veel anders, maar zou
ik het beter doen als ik in hun
schoenen stond? Interessanter
vind ik berichten die me aan
het denken zetten over onszelf.
Ook Grapperhaus kent dezelfde
tweeslachtigheid tussen woord
en daad, overtuiging en praktĳk.
Ik vind het te goedkoop om hem
daarvoor aan de schandpaal te
nagelen. ‘Wie zonder zonde is,
werpe de eerste steen.’

Het is goed dat mensen tijdens events op een eigentijdse wijze het evangelie horen.

is en de dader weer verder kan.
Dader vrĳuit
Een praktĳk die in feite daders de
Nu is dat advies van de Heer
hand boven het hoofd houdt en
in de loop der tĳden niet altĳd
echt niets te maken heeft met het
even goed en heilzaam ingezet,
advies van de Heer.
niet alleen bĳ fouten die gemaakt
worden maar zelfs bĳ kwaad
Vrĳ worden
dat gedaan wordt. Niet te telBĳ het vergeven dat de Heer
len zĳn de keren dat het advies is
aanraadt, is kwaad kwaad, blĳft
gebruikt als een snelle en gemakkwaad kwaad, wordt kwaad
kelĳke manier
kwaad genoemd
om kwaad weg
en als zodanig aan
BIJ HET VERGEVEN DAT DE HEER
te moffelen. En
het licht gebracht.
AANRAADT, IS KWAAD KWAAD, BLIJFT
de dader vrĳuit
Wie vergeeft verKWAAD KWAAD, WORDT KWAAD
te laten gaan. Dat
ontschuldigt niet,
KWAAD GENOEMD EN ALS ZODANIG
daarbĳ meestal
vergoelĳkt niet,
AAN HET LICHT GEBRACHT.
ook macht een
bagatelliseert niet;
rol speelt, maakt het niet fraaier.
wie vergeeft houdt die ander wel
Machtige mensen die een machte- degelĳk en voluit verantwoordeloze zo ongeveer dwingen om het lĳk voor zĳn of haar daden, alleen
kwaad haar of hem aangedaan, te
laat deze die schuld zelf los, om
‘vergeven’ zodat het uit de wereld dat doende vrĳ te worden. Dat

EL
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VOLLENHOVE

Z WOLLE
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Groei
begint met
luisteren

DS. DICK WOLTERS,

DS. LILY BURGGR A AFF,
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Nog geen a bonn
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Kort geleden kwam
ik het ook weer tegen. En dat
stak mĳ opnieuw, omdat dat idee
volgens mĳ een drempel opwerpt
om te komen tot vergeving die
helemaal onterecht is. Want als
jou echt kwaad is aangedaan en
vergeven zou betekenen dat je
van dat kwaad zou zeggen dat het
uiteindelĳk geen kwaad was, dan
zou je daar toch voor passen. En
terecht. Terwĳl het advies van
Jezus de Heer om te vergeven zo
goed en heilzaam is.

F L E VO L A N D

zelf zal er wel op terugkomen als
dat nodig is. Maar Calvĳn zegt
in zĳn commentaar bĳ dat vers
dat het voor gelovigen nog meer
gepast is om te bidden voor de
bekering van de dader. Dat kan
ik in mĳn oren
knopen, want dat
PAULUS SCHRIJFTERGENS (ROM.
komt nog dichter
Bidden voor
12:19)DAT HET GOED IS VOOR EEN
bĳ de bede die
bekering
MENS OM DE WRAAKAAN GOD OVER
Jezus ons leert:
Vergeven is dus
TE LATEN.
vergeef ons onze
Bĳbels gezien
echt niet zeggen dat iets niet fout schulden, zoals ook wĳ vergeven
onze schuldenaren. Een bede
was. Het is eerder de schuld uit
waarop ik Amen wil kunnen blĳhanden geven aan God. Paulus
ven zeggen, om ook zelf met een
schrĳft ergens (Rom. 12:19) dat
het goed is voor een mens om de licht hart te mogen leven.
wraak aan God over te laten. Op
een bepaalde manier helpt het
geloofsartikel over het oordeel
mĳ dan ook om te vergeven: ik
kan die schuld loslaten, want God
loslaten kan een heel proces zĳn
en tĳd kosten, voorafgegaan door
en vermengd met boosheid, haat
misschien, en dat mag. Mĳ dunkt
zal God dat wel begrĳpen, zoals
God ook helpen wil die weg te
gaan.

We zien het aan de lopende
band: mensen handelen niet naar
hun overtuiging. We kunnen
bĳvoorbeeld Avondmaal vieren
en belĳden dat we een nieuwe
gemeenschap vormen door de
vergevende liefde van Christus.
Vervolgens blĳven we in onmin
leven met een ander. Zouden
we een onderzoek houden binnen de gemeente naar de vraag:
‘Stemt u in met Jezus’ uitspraak
dat je allereerst het Koninkrĳk
van God moet zoeken en dat je
je over al het andere geen zorgen hoeft te maken’, dan zouden de resultaten noch schokkender zĳn: meer dan 90% eens,
minder dan 10% doet het…
Ik ben er van overtuigd dat we
mensen uit één stuk moeten
zĳn, mensen die woord en daad
verenigen. Zoals ik er ook van
overtuigd ben dat je niet te snel
over anderen moet oordelen. En
nu val ik met deze overtuigingen
meteen door de mand…

Vredescantate
in Zwolle

Opruimdag boeken
en meer in Almelo

Lezing Henk Poot
in Vriezenveen

Wij werken hard aan
goede bezorging

Afgelopen week stond Zwolle in
het thema van vrede. Men kon
deelnemen aan allerlei activiteiten. De Vredesweek, met als
motto ‘Vrede verbindt Verschil’
wordt afgesloten met de Vredescantate ‘Ich habe genug’.
Hieraan werkt de Michaëlscantorĳ ook mee. Aanmelden via:
www. michaelscantorĳ.nl/
cantateviering-27-september

Boekhandel Boek en Hart maakt
plaats voor nieuwe boeken en
cadeau-artikelen. Boeken en
geschenken die al wat langer liggen, gaan weg met hoge kortingen. Wie nog op zoek is naar dat
ene boek dat niet meer uitgegeven wordt, kan geluk hebben:
deze winkel heeft ook een groot
assortiment tweedehands boeken.

Henk Poot verzorgt twee studieavonden Israël.
Tĳdens de eerste bĳeenkomst
gaat het over ‘het land Israël’.
De tweede avond gaat over
‘Israël, kerk en antisemitisme’.
Beide avonden kunnen aanwezigen
producten uit Israël kopen.
Aanmelden is verplicht. Dit kan
via: www.christenenvoorisrael.nl/
activiteiten

Helaas gaat er ook bĳ de verzending van het Gezamenlĳk Zondagsblad wel eens wat mis.
De afgelopen tĳd is gebleken dat
niet alle abonnees hun krant kregen. We doen er alles aan om dit
probleem - samen met de verspreider - zo snel en goed mogelĳk op te lossen. Onze excuses
voor het ongemak.

Zondag 27 september, 16.30 uur
of 19.00 uur, Zwolle, Grote Kerk

Zaterdag 3 oktober, 10.00 - 17.00 uur, Almelo,
Holtjesstraat 30

Maandag 28 september, 9 november, 20.00 uur,
Vriezenveen, Cultureel Centrum, Kerkstraat 2, gratis

Krant alsnog ontvangen?
Ga naar: www.gezamenlĳkzondagsblad.nl/bezorgklacht
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Vogels van diverse
pluimage

4 oktober is het dierendag. Hoe
staat het met dieren in de christelĳke symboliek? Ds. Wassenaar
heeft onderzoek gedaan naar
vogels in de iconografie. Om er
maar eens twee te noemen: de
duif en de pelikaan. Die vogels ze zĳn her en der op preekstoelen, doophekken en gewelven van
kerken te ontdekken - verkondigen een aspect van het bĳbels
getuigenis. Ds. Wassenaar zal er
van alles over vertellen.

Het
goede
leven
Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God
ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke
kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw
die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de
zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.
(Prediker 9: 7-9)

Dinsdag 6 oktober, 20.00 uur, Hellendoorn,
Leerkamer, Jacob Kapteynstraat 2

Concert ‘Zwart,
Asma en Klassiekers’

Minne Veldman, al meer dan 25 jaar
organist, treedt op in Lemelerveld.
Hĳ ontving zĳn muzikale opleiding
aan het conservatorium in Zwolle.
Met zo’n 50 orgelconcerten per
jaar door heel Nederland is hĳ
een veelgevraagd concertorganist.
Daarnaast begeleidt hĳ kerkdiensten in Hasselt en Urk en dirigeert
Veldman verschillende koren. Ook
heeft hĳ veel orgel- en koormuziek
geschreven. Minne Veldman organiseert diverse feesten waarin orgel
en orgelmuziek de hoofdrol voeren:
Orgelfeest, YouTube Orgeldag,
Orgelzomer Urk en de zomerserie
Orgelconcerten Vollenhove. Tĳdens
dat concert worden de richtlĳnen
van het RIVM in acht gehouden.
Een andere, hieruit voortvloeiende
maatregel, is dat men van tevoren
moet reserveren via telefoonnummer 0572- 371838 of adhuetinks@
gmail.com. De entree betaalt men
via bankoverschrĳving.
Zaterdag 10 oktober, 20.00 uur, Lemelerveld,
WHZ-hal, Grensweg 17, € 13 (t/m 12 jaar gratis),
www.huetink-royalmusic.nl

ISRAËL-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

D

DOOR DS. EVERT VAN DER VEEN,
OLDEMARKT

Deze oude woorden voelen allerminst achterhaald. Hoewel wĳ
de Bĳbel toch meer als een ‘serieus’ boek beschouwen, ademt
het Oude Testament dikwĳls een
aardse en menselĳke sfeer die aangenaam kan verrassen.
Geschenk
Het ademt Het Goede Leven:
het thema van de PKN voor het
komende seizoen. Ons leven gaat
weliswaar vroeg of laat voorbĳ en
is niet altĳd gemakkelĳk - ‘leeg en
vluchtig’ en twee maal ‘zwoegen’
zegt Prediker - maar is evengoed

wel een geschenk van God dat
wĳ in dank mogen ontvangen en
beleven.
Geniet!
Eten en drinken: de meesten van
ons kunnen daar best van genieten
en voelen ons door deze woorden
aangesproken. Sterker nog: wĳ
hebben die aansporing echt niet
nodig…
Gods glimlach gaat over deze puur
menselĳke onderwerpen. De evangeliën vertellen meerdere keren
dat Jezus de menigte voedt met
brood en vis. ‘Jullie hemelse Vader
weet wel dat jullie dat alles nodig
hebben’, zegt Jezus. Dat je er aantrekkelĳk uitziet en zelfs lekker

ruikt, krĳgt ook een plaatsje in de
Bĳbel. Mens, je mag er zĳn! Wie
heeft ooit bedacht dat mensen in
het zwart gekleed zouden moeten
gaan?

maal voor want daartoe heb je
het leven van God ontvangen.
Het leven kán goed zĳn maar is
heus niet volmaakt. Ook vandaag
lopen mensen geestelĳk tegen
leegte aan en voelen zĳ zich niet
gelukkig. Wĳ weten maar al te
goed dat ons leven vluchtig is en
wat gisteren als waarheid overeind stond, is overmorgen hopeloos achterhaald.

Ik kan me wel voorstellen dat
iemand aanloopt tegen die regel
over genieten met de vrouw die
je bemint. Genoeg mensen gaan
(weer) alleen door het leven en
dan doen deze woorden pĳn. Het
klinkt in onze hedendaagse omgang In dit jaar zĳn wĳ indringend
bepaald bĳ de grenzen van ons
met relaties ook wat beperkend.
Wĳ kennen méér relatievormen. Ik menselĳk kunnen. Maar toch: ín
vermoed zomaar dat Prediker daar dit alles mogen wĳ genieten. God
wel begrip voor
zĳ dank valt er zou hebben en dit
juist in het gewoGOD ZIJ DANK VALT ER - JUIST IN HET
in onze tĳd anders
ne, alledaagse,
GEWONE, ALLEDAAGSE, MENSELIJKE zou formuleren.
menselĳke - vaak
VAAK VÉÉL TE GENIETEN
Een mens zoekt
véél te genieten
altĳd een medemens, in een huweals wĳ er oog voor hebben en
lĳk of vaste relatie, in vriendschap
ons hart daarvoor openstellen.
of in een soul-mate met wie je alles Daarom is het waardevol om ‘het
kunt delen.
goede leven’ een jaar lang centraal te stellen in de gemeente, in
Grenzen
de wereld en in ons persoonlĳk
Geniet! houdt Prediker ons twee
leven.

even bomen

Dagelijks onderhoud
DOOR DS. PIETER
BOOMSMA ,
AMSTERDAM

Onderhoud. Wie
het verwaarloost komt van een
koude kermis thuis. Zo stortte
er weer een stuk kademuur in
binnen het centrum van Amsterdam. Voor vele kilometers kade
dreigt hetzelfde lot. Bovendien
lĳdt de kwaliteit van vele bruggen onder een langdurig gebrek
aan aandacht. En dichterbĳ huis
blĳvend: ook tandartsbezoek wel
eens lange tĳd uitgesteld? En hoe
beviel dat? En hoe reageerde de
tandheelkundige? Kortom: achterstallig onderhoud laten ontstaan,
is gewoonlĳk onverstandig.
Op een bepaalde manier is er
momenteel niet aan te ontkomen.
Denk maar eens aan de dichter
Willem Barnard, alias Guillaume

van der Graft. Van hem was de
uitspraak dat hĳ niet naar de kerk
ging omdat hĳ geloofde, maar
omdat hĳ door de week afzakte
naar het niveau van de heiden
en dan op zondag weer op peil
werd gebracht voor de rest van
de week. Wekelĳkse onderhoudsbeurt dus. Dan is de beperktheid
van de Coronadienst dus een risico van achterop raken. Maar vertaal dit verhaal nu een naar dagelĳks onderhoud. Dagelĳks, want
dan ligt de verantwoordelĳkheid
helemaal bĳ onszelf. Als student
leerde ik - bĳ de Evangelische
Studentenbeweging Ichthus - het
begrip ‘Stille Tĳd’ kennen. Ergens
op de dag, liefst aan het begin,
tĳd nemen om de Bĳbel te lezen
te overdenken en daarna te bidden. Op adem komen voor ‘het
aangezicht van God’, voordat de
storm van bezigheden losbreekt.
Om op Barnard te parodiëren:

Mĳns inziens betekent ondergedurende de nacht afzakken en
aan het begin van de dag weer op houd voor ons allereerst dat wĳ
leren schuilen. Schuilen onder
peil gebracht worden. Klaar voor
Gods vleugels. Geborgen blĳven
een dag als volgeling van Christus
in de schaduw van Zĳn nabĳJezus.
heid. Weten, dat
Onderhoud. En
wie in Christus
laten we onszelf
OP ADEM KOMEN VOOR ‘HET
niet wĳsmaken
AANGEZICHT VAN GOD’, VOORDAT DE
thuis is, door hem
dat we het wel
beschermd wordt.
STORM VAN BEZIGHEDEN LOSBREEKT.
kunnen uitstellen
of misschien zelfs niet nodig hebWat die tegenstander betreft
ben, de ‘kade’ van ons geloven
en zĳn belang bĳ ons instorten,
kan zeker verzwakken en zelfs
daarvoor is momenteel niet erg
instorten.
veel aandacht vrees ik. Dat is
wel anders geweest. Dan denk
Verwaarlozing verzwakt ons
ik niet aan de preken vol ‘hel en
geloven en maakt ons tot een
verdoemenis’, maar aan bĳvoorgemakkelĳker, een lauwe prooi
beeld de schrĳver C.S. Lewis met
voor de tegenstander. Wie de
zĳn boek: ‘Brieven uit de hel’. Al
wapenrusting laat zakken (om het bejaard, maar nog pas opnieuw
met Paulus te zeggen - Efeziërs
vertaald en nog altĳd beschikbaar
6) raakt de verdediging kwĳt. Het en zeer de moeite waard mĳns
zou een vergissing zĳn om nu in
inziens. Veel aandacht verdient
een kramp te raken, angstig te
die tegenstander natuurlĳk niet.
worden, bang het niet goed te
Beter is het om het oog gericht
doen of, precies omgekeerd, te
te houden op Jezus, op wie hĳ is
reageren met: ‘wat een onzin’, dat en wat hĳ voor ons deed en doet.
gepraat over een tegenstander
En daarbĳ wel onze omgang met
die uit zou zĳn op onze instorting. God goed te onderhouden.

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. 0591371538
Kerkdienst 27 sept.: GK
Aalden 10.00 ds. B. Breunesse.
Organist: Mans Kuipers. Collecte: PKN Vredeswerk.
BOVENSMILDE
Onderstaande diensten zĳn
ook te volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1394PGBovensmilde
Aanmelden kerkdienst: voor vrĳ dagavond 20.00 uur via e-mail:
kerkbovensmilde@gmail.com
of tel. 06-30125900, whatsapp
06-30125900.
Kerkdienst 27 sept.: 9.30 ds.
S. Kits. H.A. Organist: Johanna
Vos. Paaskaars aansteken:
Mathĳs Maat. Collecten: 1.
Vredesweek. 2. Pastoraat. Bĳ de
uitgang: eredienst. Knd.: Marjan
Kappen. Oppas: indien nodig
aanwezig.
Kerkdienst 4 okt.: Israelzondag 9.30 ds. S. Kits.
Organist: Gea Hatzmann.
Paaskaars aansteken: Maria
Koning. Collecten: 1. Kerk en
Israël. 2. Pastoraat. Bĳ de uitgang: eredienst. Knd.: Cecile
Njagi. Oppas: indien nodig aanwezig. 9.30 jeugdkerk.
Viering H.A. Ook dit is anders
dan anders. De laatste keer
dat we dit sacrament vierden
was op Witte Donderdag midden in de lockdown van dit
voorjaar. We namen de dienst
op met enkele ambtsdragers,
lector en zangers. We zaten
rond de tafel, herdachten de
maaltĳd van bevrĳding die Jezus
vierde met zĳn vrienden. Het
was indrukwekkend en vreemd,
goed, maar tegelĳk misten we
de gemeenschap met elkaar. Die
verbinding is er nu wél weer zĳ
het in beperkte mate door de
1,5 meter op afstand. Maar we
kunnen en mogen elkaar brood
en beker niet doorgeven, zoals
we gewend waren. Natuurlĳk
zoeken we als kerkenraad dan
naar mogelĳkheden hoe we dan
wél op verantwoorde en veilige
wĳze samen avondmaal kunnen
vieren. Het afscheidsfeest van
collega Gert Wybe helpt daarbĳ. Op dezelfde wĳze zal aan de
aanwezigen brood en wĳn/druivensap in kleine bekertjes worden uitgedeeld (door diakenen
met mondkapjes op en natuurlĳk
goed ontsmette handen, dan wel
met handschoenen aan). Op dit
moment denkt een klein comité
na over de wĳze waarop dit
‘coronaproof’ kan geschieden.
Vertrouw erop dat het ook zo
zal gebeuren en laat u dus niet
weerhouden om samen met
elkaar dit bĳzondere en mooie
sacrament weer te vieren! Van
harte welkom (wel opgeven).
Collecte. De Prot. Kerk steunt
via KiA en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwĳd.
Zoals in Nigeria, waar KiA het
werk van de Nigeriaanse kerken
steunt om slachtoffers van het

geweld te helpen hun trauma’s
te verwerken. Christenen en
moslims verbeteren samen hun
situatie en zĳn bondgenoten in
hun strĳd tegen armoede en
terrorisme. In Nederland is er
steun voor SKIN, de organisatie
van migranten- en internationale
kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar
te leren. PAX steunt in Irak
een organisatie die vecht tegen
seksueel en gender-gerelateerd
geweld tegen vrouwen. Helpt u
mee om deze collectes tot een
succes te maken?
Voor de mensen, die de kerkdienst niet bezoeken, zie
onderstaande mogelĳkheid.
Uw giften voor de 1e collecte
graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente
Bovensmilde. Uw giften voor de
2e en 3e collecte graag overmaken naar rekening: NL48RABO0373717105 t.n.v. CvK Prot.
Gemeente Bovensmilde. Het
heeft onze voorkeur om het
bedrag voor een aantal weken in
één keer over te maken, dit om
de bankkosten laag te houden.
Voedselbank. Op 4 oktober
is er weer inzameling van boodschappen voor de voedselbank.
Actie Kerkbalans. De voorbereidende werkzaamheden voor
de komende Actie Kerkbalans
zĳn alweer gestart. Om te beginnen volgen we in oktober een
workshop. Het thema zal zĳn:
‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen’. De actieperiode van
Kerkbalans 2021 is van 16 t/m
30 jan.
Een goed idee ! Op 8 sept.
werd ik opgebeld door iemand
die zei dat ze een tegoedbon had
gekregen voor een paar glazen
bĳ Pearl in Kloosterveste. De
tegoedbon heeft een waarde
van: Glazen op sterkte 80 euro
of Multi vocale glazen 150 euro
of lenzen 35 euro. Ze had de
tegoedbon niet nodig dus dacht
ze misschien is het iets voor
iemand van de voedselbank. Als
er mensen zĳn die ook zo’n bon
hebben en hem niet gebruiken,
neem dan even contact op met:
Joop Kant, tel. 06-12923243.
Jarig. 02-10: dhr. L. Snippe,
Hoofdweg 141, 9421 PA: 82 jaar.
03-10: dhr. W.E. de Vries,
Zwenkgras 2, 9421 NL: 80 jaar.
Wĳ wensen u allen een fijne dag
en Gods zegen voor de toekomst!
Bĳbelstudie 2. We starten
op zondag 27 sept. om 19.45
uur bĳ Klaasje. We behandelen het boekje onderweg met
Mozes, auteur Henk Stoorvogel.
En beginnen met het 1e hoofdstuk: Namen.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
I.v.m. de maatregelen betreffende het coronavirus worden
onderstaande diensten uitgezonden via internet. Op de website:
http://pkncoevorden.nl vindt u
meer informatie en een directe

link naar deze uitzendingen.
Ook kunnen deze diensten door
80 gemeenteleden bezocht worden. Voor het bezoeken van de
diensten moet u zich van tevoren aanmelden via het e-mailadres: stadskerk@pkncoevorden.nl of reserveringsingelkerk@
pkncoevorden.nl
Kerkdienst 27 sept.: Stadskerk 10.00 ds. H. Nobel, Hoogeveen. Organist: Ronald Ĳmker.
Kerkdienst 4 okt.: Stadskerk 10.00 ds. Greving, Beilen.
Organist: Ronald Ĳmker.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 27 sept.: 10.00
ds. H. Boekeloo, Assen. De
dienst vindt plaats op het kerkplein aan de Vaart.
Kerkdienst 4 okt.: 9.30 ds. H.
Klaassens, Erica. H.A. De dienst
vindt voor eerst weer plaats in
het kerkgebouw Het Kruispunt.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 27 sept.: 10.00
da. J. Bolhuis, Hoogeveen.
Kaars aansteken: Jorn Schipper. O.v.d.: Harry Euving.
Organist: Jan Klok. Oppas:
Maaike Wolting en Femke
Euving. Collecten: 1. PK Vredeswerk. 2. Kerk 3. Onderhoud
Bloemengroet: diaconie.
Kerkdienst 4 okt.: 10.00
prop. M. de Jager. Kaars aansteken: Julian Strĳke. O.v.d.:
Jans Oosterveld. Organist:
Hendrikus Vugteveen. Oppas:
Lienke Alferink en Hylke Luimstra. Collectn: 1. PK Israëlzondagn 2. Knd. 3. Onderhoud.
Jarig. Dhr. P. Braker, 30 sept.:
77 jaar. Adres: Brinkweg 6 7864
TD Zwinderen. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag en Gods
zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-Hessels, Noorderkeerkring
6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel.
0591-312007
Kerkdienst 27 sept.: EH 9.30
ds. T. Oldenhuis. O.v.d.: G. Velzing. Collecten: 1. Pastoraat. 2.
Kerk. 3. Onderhoud gebouwen.
Organist: Gea Fictorie.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, mw. G. Visser-Rigtering,
Aletta Jacobsstr. 70, 7844 PB
Veenoord, tel 0591-553482
Kerkdienst 27 sept.: 10.00
ds. J. van Breevoort. O.v.d.: mw.
J. Feĳen. Organist: mw. J. Bartelds. Koster: dhr. A. Engberts.
Oppas: Ineke Groothuis. Knd.:
Angela Feĳen. Kaars aansteken: Anna Mennik. Bediening
beamer: Leon Pekelsma. Welkom: fam. Engberts. Bloemendienst: fam. Visser. Collecteschalen bĳ de uitgang: diaconie
en orgelfonds.
NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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Kerkdienst 4 okt.: 10.00 ds.
E. van der Meulen. O.v.d.: mw.
L. Masselink. Organist: dhr. J.
Kroon. Koster: dhr. H. Mulder.
Oppas: Elisa en Rosalien Mulder. Knd. : Harriët Vermaas.
Kaars aansteken: Jasmĳn
Ziengs. Bediening beamer:
Arjan Kuik. Welkom: Corry
Baan en Geerte Klok. Bloemendienst: Mini Setz. Collecte-schalen bĳ de uitgang: diaconie, kerk en gebouwen.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk,
dhr. A. Meĳering, Middenweg 78,
7844 KX Veenoord, tel. 0591551346
Kerkdienst 27 sept.: 10.00
dhr. M. Bruinewoud. Organist:
mw. Willy Misker. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Zuiderkerkgemeente. 3. Onderhoud gebouwen.
Autodiensten: mw. M. Meĳer
en mw. Jakobs: fam. A. Meĳering; mw. G. Horstman en mw.
Groothuis: fam. R. Kiers. Lector: Henny Holwarda. O.v.d.:
Albert Meĳering. Bloemen: dhr.
E. Bobbink. Koster: J. Lanjouw.
Koffi e: Jenne en Hilly Lanjouw.
Kerkdienst in Coronatĳd.
Tĳdens de kerkdiensten houden we 1,5 meter afstand tussen bezoekers in de kerk. De
kerkzaal is ingericht voor kerkgangers die zich vooraf hebben
aangemeld en geen gezondheidsklachten hebben.
Strikte regels. Aanmelden bĳ
de contactpersoon van de kerk;
Huisgenoten mogen bĳ elkaar
zitten; Bĳ de ingang vindt u ontsmettingsmiddel en doekjes;
Ingang en uitgang van de kerkzaal wordt duidelĳk gemarkeerd
als ook de looproute; De ingang
is in het voorportaal aan de
rechterzĳde; Toegelaten personen moet worden gevraagd of
ze coronaverschĳnselen hebben;
Ja, dan geen toegang; Nee, dan
kunnen ze naar de plaats worden begeleidt; Coördinatoren
zĳn te herkennen aan de BHV
hesjes; We schudden geen handen. We begroeten elkaar met
een knikje. Toegelaten personen
worden door een coördinator
naar de zitplaats gebracht; Er
wordt geen gebruik gemaakt van
de garderobe. Jassen meenemen
in de kerkzaal; Toiletgebruik
moet tot het minimum worden
beperkt. Ook hier is ontsmettingsmiddel aanwezig; Er mag
tĳdens de dienst niet worden
gezongen; Collectes mogen niet
worden gehouden. Bĳ de uitgang worden schalen geplaatst,
waarin iedereen zĳn/haar bĳ drage kan leveren voor Diaconie,
Gemeente en Onderhoud; Na
afloop van de dienst mogen op
aanwĳzing van de coördinator
gasten de kerk verlaten. Tussen
de banken doorlopen is niet toegestaan; Uitgang is de deur bĳ de
zitplaats van de koster; De looproute is met pĳlen aangegeven;
Tegen de looproute inlopen is
niet toegestaan, m.u.v. de coördinatoren.
Na de dienst is er gelegenheid
koffie te drinken in de lokalen
achter de kerk. De ingang is buitenom het gebouw. Na afloop
van elke bĳeenkomst, worden
zitplaatsen en de omgeving daarvan ontsmet. Ook wordt de
kerkzaal geventileerd, door alle
deuren en ramen open te zet-
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ten, gedurende tenminste 15
minuten.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Vanaf zondag 2 aug. zĳn de
ochtenddiensten in de kerk weer
hervat. Vanaf 6 sept. zĳn ook de
avonddiensten weer opgestart.
Het blĳft tevens mogelĳk om de
diensten online mee te kĳken.
Voor de mensen die naar de
kerk gaan is het van belang dat
u zich vooraf online opgeeft. Dit
kunt u doen via https://reserveren.gerefdaarle.nl . Hier is ook
meteen zichtbaar hoeveel plaatsen nog beschikbaar zĳn. 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).
Kerkdienst 27 sept.: 9.30 ds.
G. Trouwborst, Nieuwleusen.
19.00 ds. J. Oosterwĳk, Rĳssen. Knd.: Jeanine Bosch (1, 2,
3), Dianne Seigers (4, 5, 6). Tnd.:
9.30 uur. Oppas: Mini Veldman,
Renda Bartels, Renske Immink.
Bloemen bezorgen: Erna
Immink.
Kerkdiensten 4 okt.: 9.30 ds.
C. Elsinga, Almelo. 19.00 ds. H.
Paas, Nĳverdal.
Jarig. 09-10: mw. M. HeuverMeĳer, Esweg 10: 82 jaar.
14-10: mw. A. van Lenthe-Kroese, Piksenweg 26: 79 jaar.
17-10: dhr. B. Weenink, Adelaarsvaren 9: 77 jaar.
17-10: mw. S. Stokvis-Kolkman,
Esweg 1: 76 jaar.
20-10: mw. G. van Lenthe-Reefhuis, Esweg 31: 76 jaar.
31-10: mw. E. Zandman-Bakhuis,
Imminkservestr. 15: 76 jaar.
Jubileum. 20-10-2020 Henk en
Anja Valk Haarweg 4b 25 jaar
getrouwd. ‘Ik bid U aan, o macht
der liefde, die zich in Jezus openbaart. Ik wil die liefde steeds
gedenken, wil U mĳn liefde
wederschenken.’
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701
TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdienst 27 sept.: VDK
9.30 ds. E. Wisselink. O.v.d.:
Marieke Vogelzang. Organist: dhr. B. Webbink. Lector: Marthilde Visscher. Koster: Henk Zomer. 19.00 ds. J.
Zondag. O.v.d.: Johan Tinholt.
Organist: dhr. J. Plender. Koster: Henk Zomer. Collecten:
PKW. Bĳ de uitgang: diaconie
Kerkdienst 4 okt. De
Antenne: 9.30 ds. J. Zondag. Opendeurdienst. O.v.d.:
Wim Vrieling. Organist: Nico
Aalberts. Lector: werkgroep
Israëlzondag. VDK 19.00 n.b.
O.v.d.: Maaike Hiemstra. Organist: Freddy Bruins Koster:
Henk Zomer.
Oppas. 27 sept.: Windelien
Veerman en Henriëtte Emmink;
4 okt.: Hanja Bach en Marjan van
Garderen. Weeksluitingen
Van Dedem Marke. 26 sept.:
pastoraal team RKK. Organist:
ds. W. Visscher; 3 okt.: Sietze
de Bruine. Pianist: Fred van
Dĳk.
Lees verder op pagina 4
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Kerkdienst bĳwonen? U bent
van harte welkom! Hoe kunt
u zich aanmelden voor deze
diensten: Via de website: bit.
ly/37IOsK7. Uiterlĳk woensdagochtend wordt er een uitnodiging verstuurd via de mail. Het
is belangrĳk om binnen 48 uur
aan te geven of u wel of niet
komt. Reageert u niet dan gaat
het systeem er van uit dat u niet
aanwezig bent. Als u aangeeft
te willen komen dan krĳgt u
daarvan geen bevestiging meer;
wĳ rekenen op uw aanwezigheid. Deze werkwĳze heeft onze
voorkeur! Een andere manie van
aanmelden: 1. Stuur een mail
naar aanmeldendiensten@pkndedemsvaart.nl. Doe dit uiterlĳk
voor vrĳdag 17.00 uur en u ontvangt uiterlĳk vrĳdag of zaterdag
een mail of er nog plaats is. 2.
Belt u bĳ voorkeur op vrĳdag-

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
ochtend met één van beide kosters: KC de Antenne, tel. 612630
of van Dedemkerk, tel. 616615.
2. Let op: Met ingang vanaf september worden er ook weer
avonddiensten gehouden. Indien
u deze diensten wilt bezoeken
kunt u dit aangeven via de site
bit.ly/37IOsK7 dat u ook voor
de avonddiensten een uitnodiging wilt ontvangen. Daarnaast
mag u natuurlĳk ook mailen of
bellen. Elkaar ontmoeten bĳ de
koffie na de kerkdienst binnen is
helaas nog niet mogelĳk. Zolang
het weer het toelaat is er elke
zondag in de tuin/ of op de parkeerplaats bĳ de Van Dedemkerk gelegenheid om samen koffie te drinken. U wordt daarover

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Genemuiden (herv. wĳk 2),
ds. G.H. Molenaar te Doornspĳk
(herv.), die dit beroep heeft
aangenomen
als predikant in algemene
dienst beroepen door de synode,
(vanuit de Mobiliteitspool
gedetacheerd als studentenpastor
voor de Oec. stg.
Studentenpastoraat Nĳmegen),
ds. M.G. Fernhout te Arnhem
(tot voor kort verbonden aan
de Parkstraatgemeente), die dit
beroep heeft aangenomen
te Giessendam/NederHardinxveld (herv. wĳk 2
Noord), ds. D. Wolters te
Vollenhove (herv. wĳk Stad)
te Putten (herv. wĳk 2), ds. W.J.
Dekker te Amersfoort (herv.,
Joriskerk)
te Voorthuizen (geref.), ds.
A.W. Estié te Oldebroek (geref.)
Aangenomen
naar ’s-Gravendeel (herv.),
ds. S. Dierx te Waarde
Bedankt
voor Onstwedde (herv.), ds.
J.M. Molenaar te Ede (herv.)
HERSTELD HERV. KERK
Beroepen
te Poederoĳen en

Loevestein i.c.m. Kerkwĳk
e.o., ds. D.J. Diepenbroek te
Hasselt-Rouveen-Zwolle
als krĳgsmachtpredikant
(Woensdrecht), ds. J. Kommerie
te Andelst-Zetten, die dit beroep
heeft aangenomen
te Rotterdam-Kralingse
Veer, ds. F. van Binsbergen te
Schoonrewoerd
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Hilversum, ds. A. Schot te
Nunspeet
te Terwolde-De Vecht,
ds. A.T. Huĳser te Sliedrecht
te Brant County (Alberta,
Canada), ds. M.T. Al-Chalabi te
Brakel
te Houten, ds. S.W. Janse te
Rĳssen-Zuid
te Leiderdorp, ds. C. van
Ruitenburg te Krimpen aan den
Ĳssel
te Zoetermeer, ds. W. Visscher
te Amersfoort
te ’s-Gravenzande, te
Groningen en te Nĳkerk, ds.
M. Joosse te Ede
Bedankt
voor Sioux Center (Iowa, VS),
ds. H. Hofman te Kalamazoo
(Michigan, VS)

zondags via de afkondigingen
geïnformeerd.
Jongerencatechese &JOY!
We gaan weer van start! Met
elkaar luisteren we naar de Bĳ bel. Een boek vol met spannende
verhalen over verraad, jaloezie,
real-life stories over groepsdruk
en maatschappelĳke issues. Ben
jĳ tussen de 12 en 16 jaar oud,
dan ben je van harte welkom
om te luisteren naar deze verhalen en de link te maken naar
jouw leven met daarbĳ een mix
tussen gesprek, spel en creativiteit. Meer weten? Kom naar
de inschrĳ favond op maandag
5 okt. in De Fontein. Vanwege
de maatregelen zal deze avond
een iets andere vorm hebben
dan de vorige keren. Tussen
19.00 en 20.00 uur is er gelegenheid om je in te schrĳ ven.
Gedurende het seizoen worden
de ontwikkelingen en bĳbehorende maatregelen steeds goed
in de gaten gehouden. Mocht er
gedurende het seizoen wĳzigingen plaatsvinden wordt hierover
gecommuniceerd via de mail,
nieuwsbrief en de jeugd. Ook
mag je altĳd contact opnemen
met Jorien Beunk (jbeunk@pkndedemsvaart.nl).
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, De Mute 61, 7683XT Den
Ham, tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdienst 26 sept.: 19.30
Openlucht Sing-in. (Weiland
tegenover Zomerweg 36)
Kerkdienst 27 sept.: 9.30 ds.
R. van Hornsveld. H.A. 19.00
da. M. Winters-Karels. H.A.
en dankzegging. Collecten: 1.
Avondmaalscollecte. 2. Alg. kerkelĳke arbeid. 3. Kerk. O.v.d.:
groep C.
Kerkdiensten 4 okt.: 9.30
ds. R. van Hornsveld. GK 19.00
zangdienst. Collecten: Waypoint. 2. Alg. kerkelĳke arbeid. 3.
Kerk. O.v.d.: groep B.
Openlucht Sing In. Het afgelopen half jaar mochten we als
kerken van Den Ham de zondagen samen vieren. De kerkdiensten vinden nu weer in het
eigen kerkgebouw plaats. Om
met elkaar God toe te zingen
organiseert een groep enthousiaste Hammenaren een Sing
In op 26 sept. van 19.30-20.30
uur! Locatie: het weiland aan de
Zomerweg, tegenover huisnr.
36. Omdat we ons aan allerlei

maatregelen moeten houden,
willen we u vragen om u aan te
melden voor deze avond, zodat
we weten hoeveel mensen we
kunnen verwachten. Geef u
daarom snel op via: singindenham@gmail.com. Bĳ aanmelden
graag vermelden: - Naam - Aantal personen.
Dankbetuiging. Hĳ leefde als
mens voor de mensen zonder
iets voor zichzelf te wensen.
Hĳ leefde als zorgzaam mens
voor zĳn gezin als iemand die je
niet kunt vergeten. We danken
u hartelĳk voor al uw appjes,
berichtjes, kaarten, telefoontjes,
komst, mooie en lieve woorden
na het plotseling overlĳden van
onze pa en opa Henk Jaspers.
Het heeft ons goed gedaan.
Groet, Herma, Herman, Kim
Wekamp, Arjan, Angela, Jurgen
en Carsten Jaspers.
HARDENBERG
Jarig. Op 14 sept. Is mw. Kampman-Bril 94 jaar geworden.
(Oostloorn, k. 287). Wĳ feliciteren haar alsnog van harte.
Wĳ feliciteren mw. A. HeeremaBoersma, Burg. Schuitestr. 102.
Zĳ is 22 sept. 83 jaar geworden.
Dhr. G. Olthuis, Burg. Schuitestr. 110, is op 25 sept. 86 jaar
geworden. Van harte gefeliciteerd.
Hartelĳ k dank voor het fraaie
boeket dat ik zondagmorgen
ontving. Ik was verrast toen Jo
Kampman kwam, zwaaiend met
een prachtige bos bloemen! Jannie Luisman-De Jonge.
Zieken. In CFH verblĳ ven dhr.
W. Spĳkers, (ongelukkig gevallen), Havenweg 120 (U3 k. 21);
mw. G. Hamberg-Meĳerink,
Havenweg 118 (U5 k. 4); mw.
Annie Ningbers, Gedempte,
Haven 47 (U4 k. 2); mw. G.
Waterink, Jonkerlaan (Baander
k. 3); mw. G. Hakkers-de Vries,
Burg. Schuitestr. 60 (U1 k. 5).
Het is heel fi jn te kunnen vertellen dat de kuren die ik heb
gehad voor mĳn ziekte goed
aanslaan. Het gaat een stuk
beter. Hierbĳ wil ik iedereen
bedanken voor de belangstelling,
de kaarten en de bloemen. Het
was overweldigend. Dat heeft
me erg goed gedaan. Gees Timmerman.
Kom-op-ademmidweek.
Leven met verlies. Het verlies
van iemand die je dierbaar is,
grĳpt diep in. En niet alleen
raakt het jou, maar ook bĳ -

voorbeeld je gezin en familie.
Rouwen is hard werken op veel
terreinen van het leven en vaak
een ingewikkeld proces. Wat
kun je er dan naar verlangen om
er eens in alle rust mee bezig
te zĳn. Dat is mogelĳk tĳdens
een korte midweek in Pastoraal
Diaconaal Centrum de Herberg.
Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte
voor je verhaal, herkenning en
erkenning, en bemoediging vanuit de Bĳbel. Dit alles onder
deskundige leiding van de gastenbegeleiders. Je hoeft een paar
dagen niet te zorgen, maar er
wordt voor je gezorgd. Maaltĳ den en verschillende activiteiten
vinden plaats in groepsverband,
maar er is ook vrĳe tĳd om te
ontspannen en te genieten van
de natuur. Datum:18-20 november 2020. Leiding: Jansje Spaan.
Informatie: www.pdcdeherberg.
nl/wat-bieden-wĳ/komopademleven-met-verlies.
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 meekĳ ken.
God is ons een toevlucht en
sterkte. Psalm 46:2.
Kerkdienst 27 sept.: Kruiskerk 9.30 ds. J. Post. Gez.
startzondag.
Zieken. Fenny Winters, Meidoornstr. 46, 7775 BG, heeft
deze week een galblaasoperatie
ondergaan. Alles is goed verlopen, ze is weer thuis en hoopt
op een spoedig herstel. Wĳ
wensen alle zieken en hun familie
Gods kracht en nabĳheid toe!
Jarig. Mw. A. Post-Antonides,
Anerweg Noord 152, 7775 AW
Lutten, 22-9-1931.
Mw. J. Wigger-Lawant, Kamperfoeliestr. 8, 7775 BJ Lutten,
22-9-1944.
Dhr. R. Doldersum, Anerweg
Noord 52, 7775 AT Lutten,
22-9-1940.
Mw. W. Westerhof-Zomer,
Dedemsvaartseweg Noord 152b,
7775 AL Lutten, 24-9-1940.
Dhr. W. van ’t Oever, Dedemsvaartseweg Noord 162, 7775 AL
Lutten, 25-9-1948.
Mw. G. van Dĳk, Zaaimansakker
29, 7701 ZJ Dedemsvaart, 25-91949.
Lees verder op pagina 7
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Gospelzanger Martin Brand wordt heilssoldaat:

“Kerken, sluit
aan bij je eigen
omgeving”
Een gospelzanger die heilssoldaat wordt… Dat komt niet vaak voor.
Martin Brand maakte onlangs de overstap van het artiestenbestaan naar
een pioniersplek van ‘het Leger’ in Harderwijk, die wordt opgezet in
samenwerking met de PKN.

DOOR LEO POLHUYS,
DEVENTER

Martin haalt
zĳn smartphone
tevoorschĳn en leest een tekst
voor die hĳ begin 2018 schreef.
“Ik was onrustig en had een
week genomen om te bidden en
na te denken. Ik voelde dat God
een andere roeping in petto had,
waarbĳ we de liefde van Jezus
op een andere manier dan voorheen zouden uitdragen. Wat
vooral in mĳn gedachten kwam
was: waardigheid herstellen van
wie zich onwaardig voelen en
helpen mensen uit alle lagen van
de maatschappĳ te verbinden.
Precies een jaar later zat ik aan
tafel bĳ het Leger des Heils op
het hoofdkwartier in Almere.
Er was een wederzĳdse klik en
we besloten een jaar de tĳd te
nemen om te zoeken naar een
geschikte plek binnen de organisatie.”

de organisatie, het gebouw, de
financiën, de vrĳwilligers, de
diensten en andere activiteiten.
Gelukkig zĳn er veel prachtige
mensen die meebouwen; ik
geloof in gedeelde verantwoordelĳkheid. Wĳ zĳn bekend vanwege de praktische hulpverlening aan verslaafden, daklozen
en prostituees. De afgelopen
honderd jaar hebben we hiermee veel goodwill opgebouwd.
Ook bĳ ongelovigen. Ik kom uit

Buitenspeeldag
De kerkgemeenschap was de
afgelopen jaren flink gekrompen
tot een klein groepje ouderen,
Sfeer
maar de laatste tĳd is er meer
Zinin Harderwĳk is de naam
leven. Martin: “Er kwamen geen
van de pioniersplek. Het Leger
werkt hierin samen met de PKN, kinderen meer, maar we hebben een kinderwerkster met
die een deel van de pioniersideeën. Het eerste resultaat was
begeleiding verzorgt. Sinds de
een buitenspeeldag. Inmiddels
komst van de nieuwe voorman
is deze activiteit uitgegroeid tot
is het gebouw flink veranderd.
een wekelĳks feestje voor de
“We hebben de boel letterlĳk
buurt. Er waren de eerste keer
opengegooid. Mensen die vratwintig kinderen, de derde keer
gen hebben of een kop koffie
vĳfendertig kinderen! Ouders
willen drinken, kunnen gewoon
uit de buurt, die niet altĳd wat
binnenlopen. We hebben een
met de kerk hebhuiskamer ingeben, helpen dinricht om in ongeIK KOM UIT EEN HORECAFAMILIE,
dwongen sfeer te WAAR LANG NIET IEDEREEN IETS HEEFT gen klaarzetten.
Sommige dingen
praten en voorMET HET GELOOF. MAAR MEN WAS
moet je gewoon
zien het gebouw
ENTHOUSIAST OVER MIJN OVERSTAP
dóen, zonder
van lichte houten
NAAR HET LEGER DES HEILS.
vooraf te letten
meubels en een
op kosten of aantallen mensen.
lambrisering. Het is leuk om
Ook het hoofd van ons klusteam
te zien dat buurtbewoners en
is zomaar uit de buurt komen
bedrĳ ven spontaan met spulaanlopen. Asielzoekers draaien
len komen aanzetten, zoals een
televisie voor de zithoek en een mee met activiteiten. Een onkerkelĳke man vroeg laatst of hĳ bĳ
pingpongtafel. We proberen
ons terecht kon met de klavereen sfeer te creëren die je ook
jasclub. Tot de vaste activiteiten
proeft in Het kleine café aan
behoren ook seniorenochtenden
de haven van Vader Abraham.
en speciale geloofsontmoetingen
Iedereen, arm of rĳk, is welkom. Afkomst doet er niet toe.” in kleine groep, afgesloten met
een maaltĳd. Al deze activiteiOntroerd: “Er lopen zoveel
ten hebben hun weerslag op het
mensen rond die zichzelf niets
naam ‘christelĳk’ heeft, is dat
vaak toch een drempel.”

Nieuwe plek
Inmiddels is Martin begonnen op
zĳn nieuwe positie: “Ik ben verantwoordelĳk voor het opzetten
van een pioniersplek vanuit het
Leger des Heils in Harderwĳk.
Het is een combinatie van een
buurtcentrum en een kerk. Een
geweldige uitdaging. Wĳ wonen
hier nu ook.”

Eerder al nam Martin afscheid
van De Basis in Apeldoorn, een
laagdrempelige kerk waar hĳ
bĳna tien jaar actief was. Deze
kerk viel door een scheuring uits verder op pagina 7een, maar dat was niet de reden
voor zĳn vertrek: “Ik geloof dat
Martin Brand: “Ik ben verantwoordelijk voor het opzetten van een pioniersplek in Harderwijk. Het is een combinatie van een buurtcentrum en een kerk”.
God me voor mĳn nieuwe taak
geroepen heeft, al ben ik wel
kerkbezoek. Het is niet bĳ elke
waard vinden en Gods liefde zo
verdrietig over wat er destĳds
een horecafamilie, waar lang
activiteit ons belangrĳkste doel
nodig hebben. Of mensen die
gebeurde. Er is niks ergers dan
niet iedereen iets heeft met het
de kerk vol te krĳgen. Toch is
materieel rĳk zĳn, maar leeg van
een scheuring in een gezin van
geloof. Maar men was enthousihet fijn om te zien dat het aanbinnen. Zelf leren we ook veel,
God en het afscheid van broers
ast over mĳn overstap naar het
tal bezoekers groeit. Onlangs
en zussen met wie je jarenlang
Leger des Heils. Toch weten veel bĳvoorbeeld van een trouwe
bezochten zeventig mensen in de
bezoekster. Velen zouden op
lief en leed deelde.” In eerdere
mensen niet dat we óók kerk
dienst.”
haar neerkĳken als ze haar op
uitingen in de pers vertelde Mar- zĳn. Toen ik pas in Harderwĳk
straat zouden tegenkomen. Maar
tin dat die periode hem meer
woonde, sprak ik een buurman
Neutraal
zĳ verzorgt haar man, ondanks
pĳn deed dan de
die hoorde dat
Om zo weinig mogelĳk drempels
het feit dat hĳ haar niet altĳd
hartstilstanden
we een geschikte
WE PROBEREN EEN SFEER TE CREËREN
op te werpen, is het kerkgebouw
goed heeft behandeld. De liefde
die hem in 2012
school voor de
DIE JE OOK PROEFT IN HET KLEINE
zo neutraal mogelĳk ingericht.
die zo’n vrouw uitstraalt… Ik
troffen en waarkinderen zochCAFÉ AAN DE HAVEN VAN VADER
Het gebouw moet een plek zĳn
van hĳ overigens
ten. Ondanks het ben een muzikale ode voor haar
ABRAHAM. IEDEREEN, ARM OF RIJK,
waar mensen Gods liefde ervaaan het schrĳven. Of de man
goed is hersteld.
feit dat ik mĳn
IS WELKOM. AFKOMST DOET
ren, niet gehinderd door ‘kerkse’
die mĳ kende van een spreekuniform droeg,
ER NIET TOE
drempels. “Als je mensen uit
Verantwoordewas een bepaalde beurt van lang geleden en die ik
de buurt wilt binnenhalen, of
lĳkheid
school volgens hem veel te chris- onlangs tegenkwam. Hĳ was zĳn
de zaal beschikbaar stelt voor
geloof een beetje kwĳt, maar is
De nieuwe functie was wel even
telĳk. Kennelĳk leggen mensen
buurtactiviteiten, schrikken ze
heel gevoelig en maakt mooie
wennen. “Vroeger zong of sprak
niet de verbinding tussen de
misschien van een groot kruis
ik ergens, daarna trok ik verder.
maatschappelĳke activiteiten van foto’s van bloemen in de buurt.
De foto’s gaan we in ons gebouw aan de muur of de Leger des
Ik was niet verantwoordelĳk
het Leger en de kerkgemeententoonstellen.”
voor de organisatie. Maar nu
schap. Dat kan trouwens ook
ben ik het aanspreekpunt voor
een voordeel zĳn. Als iets de
Lees verder op pagina 7
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Eindigheid
DOOR DS. JACOLINE
BATENBURG,
HOOGEVEEN

Ik zet mĳn fiets
tegen het tuinhekje. Dit is de
derde familie waar ik deze week
kom om een laatste afscheid voor
te bereiden. Het miezert. Een
fijnmazige sluier van hemelwater
heeft mĳ in de korte fietstocht
doorweekt. Ik bekĳk de voordeur. Werp dan een blik op het
fietsstoeltje voorop mĳn fiets.
Ik vraag me af of dat wel kan: op
een rouwgesprek verschĳnen met
zo’n vrolĳk zitje.
Vreemd om me daar druk over
te maken. Toch overkomt het me
vaker. Toen ik vorige week voor
een zelfde gesprek op een gammele stationsfiets de straat in
reed, parkeerde ik die ongezien
op een hoekje. Hoewel ik me er
op alle andere momenten niet
druk om kan maken, doen die
details er op momenten als deze
toe.
Over de drempel stappen in een
huis van rouw, vraagt meer dan
het alledaagse en gewone.
Eindigheid maakt je bewust van
het tegenovergestelde. De rammelbak uit mĳn studententĳd
en het kinderzitje op mĳn semimoederfiets lĳkt uit te drukken
dat ik daar niets van begrĳp. Dat
al mĳn zorg en aandacht gaat naar
iemand die niet een leven achter
zich heeft, maar juist nog toekomst kent.
In de confrontatie met de eindigheid van het leven word ik me
even hyperbewust van wie en
waar ik ben in het leven. Mĳn
fiets, alledaags vervoersmiddel
verraadt daar iets over. Zoals
een auto dat ook kan. Het is niet
belangrĳk, want het gaat niet om
mĳ. En toch is het wel belangrĳk,
want door straks over de drempel te stappen, onderbreek ik
mĳn dagelĳkse routine om met
deze familie de eindigheid te voelen van dat wat vanzelfsprekend
was. En ik kan dat niet helemaal
los van mezelf.
Ik kan me opeens inleven in het
volk Israël dat aankomt bĳ de
Sinaï vlak voor de sluiting van het
verbond met God. Zĳ krĳgen de
opdracht zich te onthouden van
elkaar en hun kleren te wassen,
zodat ze ruimte en aandacht hebEINDIGHEID MAAKT
JE BEWUST VAN HET
TEGENOVERGESTELDE

ben om hun God te zien als Hĳ
neerdaalt. Ze doorbreken het
dagelĳkse om bĳ de Oneindige
hun plaats en richting te ontdekken. Over de drempel gaan van
een huis waar besef van eindigheid heerst, lĳkt daarop. In de
ervaring van eindigheid, kan iets
van de Oneindige zichtbaar worden. Ik weet het en hoop het als
ik op de deurbel druk.

gezi(e)n

zondag 27 september 2020

RTV-tips
Zondag 27 september
KRO-NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
Réginald Moreels werkte als chirurg jarenlang in allerlei oorlogsgebieden over de hele wereld.
Moreels was voorzitter van de
Belgische tak van Artsen zonder Grenzen, staatssecretaris en
minister van ontwikkelingssamenwerking.
Maandag 28 september
KRO-NCRV | NPO2 | 18.45
Binnenste Buiten
Nadja van de Grindt woont
samen met haar zoontje Ilja in
een zelfgebouwd huis van stro en
leem. Nadja kan het soms nog
steeds niet geloven dat zĳ samen
met haar zoontje in hun eigen
gebouwde huis wonen.
Dinsdag 29 september
Max | NPO2 | 20.25
De Kunstdetective
Arthur Brand hoort dat in Londen twee loodzware religieuze
stenen circuleren in het illegale
circuit. Na een lange speurtocht
ontdekt hĳ dat het gaat om Visigotische reliëfs, gestolen uit een
kerkje in Noord-Spanje.
Woensdag 30 september
KRO-NCRV | NPO2 | 20.25
Cannabis

Hork
DOOR WILLEMKE
WIERINGA , WIERDEN

Wat een hork. Een
grote middelbare
man schuift zĳn fiets pal naast de
mĳne en maant met een paternalistische handbeweging de auto
voor ons om op te schieten. Hĳ
heeft zo te zien verschrikkelĳke
haast. Hup-hup-hup. De reden
van zĳn agitatie is een bejaarde
man, die voorzichtig zĳn rollator
langs een opgebroken stuk trottoir manoeuvreert. Gelukkig
blĳven de andere weggebruikers
rustig staan.

met zĳn voorkomen en geeft duidelĳk geen garantie voor beleefdheid, evenmin als zĳn gevorderde
leeftĳd.
-Hork, scheld ik weer in stilte.
Wees niemand iets schuldig dan
elkaar lief te hebben. Verdraag
elkaar in liefde…* Ja, ja, Gods
Woord is helder, maar helaas
liefde of verdraagzaamheid voor
iemand die mĳ per direct zo
tegenstaat, is niet mĳn sterkste
kant.
Laat ik toch maar oefenen…
Heeft hĳ thuis misschien een

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen

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.

16 miljoen Nederlands níet
op Twitter
We laten ons in het publieke debat
te veel leiden door wat er op Twitter
verschĳnt en vervolgens in de media
wordt herhaald, vindt Omroep Maxdirecteur Jan Slagter in Libelle.

naar: jgroen27@planet.nl

NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Naast de mooie, verbindende initiatieven die door corona ont-

‘Wĳ, jongeren’, schreef zĳ, ‘hebben dubbele moeite ons te
handhaven in een tĳd waarin alle
idealisme vernield en verpletterd
wordt, waarin de mensen zich van
hun lelĳkste kant laten zien, waarin getwĳfeld wordt aan waarheid,
recht en God. Dat is het moeilĳke
in deze tĳden: idealen, dromen,
mooie verwachtingen komen nog
niet op of ze worden door de
gruwelĳkste werkelĳkheid getroffen en zo totaal verwoest.’ Wat
een profetisch woord.
De Hork is al lang uit het zicht
verdwenen, maar wordt voor mĳ
een metafoor voor onze samenleving. Daar is maar één kruid tegen
gewassen: in Gods naam niet
accepteren dat horkerig gedrag
onze collectieve toekomst gaat
domineren. Wĳ christenen hebben een belangwekkende taak te
verrichten in een wereld waarin
men denkt dat de meeste mensen
wel deugen. Laten we maar meteen beginnen.
* Rom 13: 8 en Ef 4:2

De zesdelige documentaire Cannabis legt op meeslepende wĳze
bloot hoezeer het lot van Johan
van Laarhoven is vervlochten met
vĳftig jaar Nederlands drugsbeleid.

Vrĳdag 2 oktober
Max | NPO1 | 12.15
Nationale Ouderendag
Op de nationale Ouderendag,
vrĳdag 2 oktober, zendt Max het
Nationale Voorleeslunchverhaal
uit. Dit keer is schrĳver Kees van
Kooten in de pen geklommen om
het verhaal 2020 te schrĳven.

Tĳdens mĳn denkoefening is de
bejaarde man veilig op de stoep
beland en lost de wegversperring
snel op. Toch dwaalt de Hork nog
een poosje door mĳn hoofd, waar
hĳ gezelschap krĳgt van Anne
Frank.

Ik hou in om de Hork voor mĳ
anderhalve meter ruimte te
geven.
-Let u alstublieft even op die
oude man…, zeg ik tegen zĳn rug.
De Hork doet doof en blĳft doof
en gebaart druk naar de auto, wat
niet helpt. De oude man kan niet
harder.
Ik heb alle tĳd om de Hork van
achteren te bestuderen. Deze
Enakiet heeft handen als kolenschoppen, werkschoenen maat
tweeënvĳftig-half en een blauwe
overal die om een massale rug- en
schouderpartĳ spant. Een klein
vrouwspersoon zou er bang van
worden. Zĳn volle bos zilveren
krullen is totaal in tegenspraak

-

Donderdag 1 oktober
KRO-NCRV | NPO3 | 20.25
Keuringsdienst van Waarde
In onze agrarische sector werken duizenden arbeidsmigranten. Worden daar wel alle regels
gevolgd en mensen juist betaald?

demente moeder voor wie hĳ
moet mantelzorgen? Of een
gehandicapte dochter op wie hĳ
tĳdens de lunchpauze moet passen zodat zĳn vrouw even boodschappen kan doen? Gunt zĳn
baas hem te weinig tĳd, waardoor
hĳ gestresst is? Komt hĳ net van
een klus die niet geklaard is?

Illustratie: Hester Nijhoff
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stonden, lĳkt er inmiddels ook
een verhitting van het debat te
zĳn ontstaan. Hoe kĳk jĳ daartegen aan? “Misschien komt het
door de frustratie en de angst die
we tĳdens de crisis met elkaar
hebben beleefd, waardoor mensen ineens langere tenen hebben.
Ik moet er wel bĳ zeggen dat
maar een klein percentage van de
Nederlandse bevolking op Twitter zit en aan dat oververhitte
debat meedoet. 16 miljoen mensen zitten er niet op, die hebben
niet zo’n uitgesproken mening. Ik
vind dat we meer aandacht moeten besteden aan hoe zĳ ertegen
aankĳken, dat is veel genuanceerder dan wat je op Twitter en vervolgens op televisie ziet. Het
echte leven is anders dan de bubbel waarin de media en Twittergebruikers verkeren. Daar ben ik
heilig van overtuigd. We moeten
ons niet zo laten leiden door het
gesprek dat op Twitter wordt
gevoerd.”
‘Opwekking is geen
oppepping’
Predikant Oscar Lohuis schrĳft in
Het Zoeklicht een artikel over
de kenmerken van een opwekking.

Hĳ duikt in de kerkgeschiedenis en
komt onder andere uit bĳ de 18e
eeuwse Engelse predikant en evangelist George Whitefield.

Ik heb ook de dagboeken van de
evangelist George Whitefield
gelezen. Hĳ predikte meestal in
de open lucht, omdat hĳ en andere evangelisten van die tĳd uit de
meesten kerken in Engeland werden gegooid. Tienduizenden
stroomden samen om in de buitenlucht naar de predikers te luisteren. Whitefield schreef vaak in
zĳn dagboek: “Plotseling daalde
de Heere in ons midden neer.
Iedereen werd zich bewust van
Zĳn aanwezigheid.” Hĳ mat dit
besef ook af aan hoe stil het werd
onder de mensen. Terwĳl er soms
meer dan dertigduizend bĳ elkaar
waren, werd het uitermate stil in
deze massa, omdat mensen in hun
hart werden stilgezet bĳ Gods
liefde en genade, bĳ de beschrĳving van wat er aan het kruis voor
hen was gedaan. Een opwekking is
dus niet een oppepping tot
opwinding, maar is nuchter, geestelĳk. Ten diepste komt het voort
uit het werkelĳk horen van Gods
Woord, het Evangelie.
Anders werken
“Ondernemen voor het geld
maakt je egoïstisch,” vertelt

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

oprichter Piet Mars van het
softwarebedrĳf AFAS, onder
andere bekend als hoofdsponsor
van AZ, in het blad Onderweg.

“Je moet meerwaarde creëren.
Zo heeft God het bedoeld: als je
deelt van je energie, je visie, wie
je bent, dan kun je vermenigvuldigen. Pas dan krĳgt je werk er een
enorme dimensie bĳ. Mĳn overtuiging is altĳd geweest dat AFAS
niet bestaat om de beste software te maken, maar om mensen
anders te laten werken, met hart
en ziel. In seculiere kringen zeg
ik altĳd dat ik christen ben en
daarom doe wat ik doe, maar dat
betekent niet dat mĳn ongelovige collega’s het minder zouden
doen. Wel heeft mĳn christelĳke
achtergrond sommige keuzes
van AFAS beïnvloed. We doen
wereldwĳd veel projecten met de
AFAS Foundation op het gebied
van onderwĳs, gezondheidszorg
en samenleving. Als familie runnen we ook een dergelĳke stichting. Waarom? Als God je werk
zegent, moet je dat inzetten in
zĳn koninkrĳk, niet een nog groter huis bouwen of een nog grotere auto kopen.”

berichten uit de gemeente
Vervolg van pagina 4

Mw. R. Smit-Schepers, Dedemsvaartseweg Noord 22, 7775 AG
Lutten, 27-9-1937.
De bloemen gaan met een
groet van ons allen naar mw.
Ballast-Diever, Goudenregenstr.
18, Lutten.
Club. Hallo allemaal! We gaan
weer starten met club in Lutten! Iedereen vanaf groep 7 is
van harte welkom op: vrĳdag
25 sept. van 18.45-20.00 uur in
De Rank. Daarna is er om de
week een clubavond, met spelletjes, gezelligheid en gesprekken. Nieuwsgierig geworden?
Van harte welkom! Neem vooral
je vrienden en vriendinnen mee!
Tot dan!

Vervolg van pagina 5

heilsvlag met de woorden ‘Bloed
en Vuur’. Misschien moeten die
alleen tĳdens de kerkdiensten de
zaal sieren. Sommige veranderingen zĳn moeilĳk voor de kleine
groep getrouwen die al veertig
of vĳftig jaar lid zĳn. Ik begrĳp
best dat zĳ moeite hebben met
een themaochtend waarin ineens
een lied van André Hazes werd
gezongen. Deze groep heeft de
kerk altĳd gedragen, we moeten
hen koesteren. Daarom probeer
ik te zoeken naar het midden,
om nieuwe mensen te verwelkomen maar nooit te vergeten op

meeleven kan zĳn, integendeel!
Tekst. Het spiegelen van God
in ons leven is misschien wel de
enige Bĳbel die mensen (willen)
lezen. Een preekzin uit Visie van
Antje Smits.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 0527241427
Kerkdienst 27 sept.: 10.00
uitzending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk met ds.
T. Veenstra, Kampen. Diaconale
dienst. Knd.: alle groepen basisschool v/d uitgenodigde wĳken.
Oppas: aanwezig. Collecten:
1. Diaconie. 2. Kerk.
Kerkdienst 4 okt.: 10.00 uit-

wiens schouders wĳ staan. Ik kan
niet voor andere kerken spreken,
maar het is denk ik belangrĳk aan
te sluiten bĳ je eigen omgeving
én de roeping die God aan een
groep mensen geeft. Dat is geen
concept maar zoeken naar Gods
weg.”

kerk van Oost-Nederland noemen? Dat wordt eind oktober
bekendgemaakt tĳdens een spannende finale-avond, waarbĳ niet
alleen vertegenwoordigers van
de genomineerde kerken aanwezig zĳn, maar ook de gedeputeerden Roy de Witte
(Overĳssel) en Peter Drenth
(Gelderland). Vanwege de
corona-maatregelen mogen
niet zoveel mensen aanwezig
zĳn. Wie niets wil missen, kan
daarom de uitslag van de verkiezing van de meest gastvrĳe kerk
volgen via een livestream.
Donderdag 29 oktober, 19.30 uur, Voorst, Dorpskerk,
Schoolstraat 16, www.gastvrĳekerk.nl

zending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk met ds.
G. Timmer. Doopdienst. Israëlzondag. Knd.: alle groepen van
de basisschool v/d uitgenodigde
wĳken. Oppas: aanwezig. Collecten: 1. Kerk. 2. Jeugd. HK
Vollenhove 19.00 gez. jeugddienst. Collecten: 1. Kerk. 2.
Diaconie.
Op 4 okt. om 19.00 vindt er
een gezamenlĳke dienst plaats in
de Grote Kerk. Deze dienst is
voor alle catechisanten en hun
gezin. Alle catechisanten krĳgen
hiervoor een persoonlĳke uitnodiging. De dienst zal geleidt worden door ds. Wolters i.s.m. ds.
Timmer. Het wordt een interactieve dienst, een band zal zorgen
voor de muzikale medewerking.

Meer over zingende heilsoldaat Martin Brand
Martin Brand (1980) is getrouwd met Susanne. Samen
hebben ze een zoon van negen en twee meisjes, van zes
en nul jaar. Martin is vanaf zĳn twintigste christen. Na
zĳn bekering werkte hĳ onder meer bĳ Youth For Christ
en bĳ Operatie Mobilisatie. Na veel rondgetrokken te
hebben, vestigde hĳ zich als zelfstandig artiest. Hĳ was
als gospelzanger regelmatig te zien tĳdens Nederland
Zingt, trad op als spreker en nam diverse cd’s op. “Het
aantal optredens is een stuk minder geworden nu ik me
aan het Leger des Heils heb verbonden. Nederland Zingt
blĳf ik doen omdat ik dat erg leuk vind. Ook heb ik plannen voor een theaterprogramma met Elise Manna.”

Uniform
Bĳ het Leger des Heils hoort een
uniform. “Dat kan afstand scheppen. Soms is dat best handig.
Maar het kan ook goed zĳn om
in je alledaagse kloffie te lopen.
Dat is laagdrempeliger. Het is
een kwestie van aanvoelen. Voor
alles is een tĳd”

Verkiezingsavond gastvrije kerk

n het
onder
Veel mensen hebben de afgefdsponsor lopen tĳd deelgenomen aan de
nderweg. verkiezing van de meest gastvrĳe kerk. Op 1 september ging
de digitale stembus dicht. Maar
welke kerk mag zich nu
de meest gastvrĳe

creëren.
oeld: als je
visie, wie
menigvuldiwerk er een
Mĳn overt dat AFAS
ste softom mensen
n, met hart
ngen zeg
ben en
e, maar dat
ongeloer zouden
christelĳke
keuzes
We doen
ten met de
et gebied
heidszorg
milie runlĳke stichd je werk
zetten in
n nog gron nog gro-

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 27 sept.: 9.30 ds.
B.J. Heusinkveld, Daarle. O.v.d.:
dhr. B. Veltink. Diaken: dhr.
R. Lensen en P. Olsman. Collecten: Stichting Steun Malawi,
kerk en gebouwen.
Kerkdienst 4 okt.: Israëlzondag 9.30 ds. W. den Braber, Vriezenveen. O.v.d.: mw.
R. Menderink. Diaken: Dhr. H.
ter Bekke. Collecten: Kerk en
Israël, kerk en gebouwen.
Meeleven. Er wordt niemand
in het bĳzonder genoemd, maar
dat wil niet zeggen dat er geen

zondag 27 september 2020

Bijbelstudiemateriaal vinden in Almelo
Met het aanbreken van een nieuw
kerkelĳk seizoen, zĳn veel clubs
en verenigingen op zoek naar
nieuw materiaal.
Boek en Hart heeft een keur aan
bĳbelstudiemateriaal op voorraad. Eerst even ‘ruiken en proeven’ aan een boek mag ook. Wie
wil, kan een boek meenemen op
zicht, zodat - bĳvoorbeeld - de
bĳbelstudiegroep het even kan
inzien.

Dinsdag tot en met vrĳdag 10.00 uur - 17.30 uur,
zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur, Almelo, Holtjesstraat 30

Ook zĳn er in de winkels folders
verkrĳgbaar met bĳbelstudiemateriaal van verschillende uitgevers.
Liever de folders digitaal ontvangen? Dat kan door een mailtje te
sturen naar info@boekenhart.nl.

gebed van de week

Geef ons nieuw leven
U hebt ons, Heer, in een nieuw leven
geplaatst.
Wĳ horen het en staan verbaasd en kunnen
niet geloven
dat uit ons oude leven nog iets nieuws zou
kunnen voortkomen:
de vrĳheid om lief te hebben, om offers te
brengen,
om blĳ te zĳn, om te hopen.

Houd niet op, ons te roepen en ons
opnieuw op gang te brengen
tot een leven in uw zin,
een leven van behulpzaamheid aan onze
medemensen!
Heer, ontferm U over ons.
Helmut Gollwitzer (1908-1993)
Uit: Helmut Gollwitzer, Gebeden, Ten Have

Vergeef ons ons ongeloof en de traagheid
die maakt dat wĳ in ons oude ik blĳven steken!
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Gospel en taart

Wie wel eens op Opwekking
komt, kent misschien het Compassion Café. Afgelopen jaar ging
de grote Pinksterconferentie niet
door, maar het Compassion Café
heeft een ander onderkomen
gevonden: de Basiliek in Veenendaal. Wie naar het café komt,
kan aan zĳn eigen tafeltje genieten van muziek, koffie én verse
appeltaart. Optredende artiesten
zĳn Dwight Dissels en Shirma
Rouse. Dwight brak muzikaal
door in ‘The Voice of Holland’
en is ambassadeur van het werk
van Compassion. Samen met zĳn
zoon Sam (10 jaar) heeft hĳ hun
sponsorkind Danyelli ontmoet
in de Dominicaanse Republiek.
Ook Shirma Rouse brak door na
haar deelname aan The Voice of
Holland, dit was in 2013. Shirma
stond Anouk bĳ als backing vocal
tĳdens het Eurovision Songfestival in datzelfde jaar. Toen werd
ze uitgeroepen tot beste achtergrondzangeres. Inmiddels heeft
Shirma drie albums uitgebracht en
is ze bezig met de opnames van
een gospelalbum. Om de inloop
corona-proof te laten verlopen,
ontvangen bezoekers een week
van tevoren info over het tĳdsblok waarop ze welkom zĳn.
Tickets via: eventsforchrist.nl
Vrĳdag 9 oktober, 19.00 uur, Veenendaal, De Basiliek,
Wiltonstraat 56, € 50 (voor 2 personen)

Kring van Kerken
in provinciehuis
Leen Verbeek, commissaris van de
Koning in Flevoland, wil in 2021
optreden als gastheer voor de
Kring van Kerken in zĳn provincie.
Dat heeft hĳ te kennen gegeven
tĳdens een gesprek eind augustus met ds. Klaas van der Kamp,
classispredikant van OverĳsselFlevoland. Commissaris Verbeek
deelt het besef dat kerkenvisies
van belang zĳn voor de relatief
jonge regio Flevoland. Verbeek is
ook voorzitter van het Algemeen
Bestuur van de Federatie Ruimtelĳke Kwaliteit. In deze functie
heeft hĳ op grotere schaal te
maken met de instandhouding van
erfgoed. In de werkgemeenschap
van predikanten en pastores zĳn
gemeenteoverschrĳdende thema’s
geagendeerd, zoals: inbreng in
maatschappelĳke en ethische vragen; duurzaamheid en ontwikkeling
agro business; mobiliteit en netwerkverbindingen. De commissaris
gaf aan zelf al eerder te hebben
gesuggereerd dat een periodieke
afstemming van provinciale overheid en religieuze groepen zinvol is.
Lees meer over CdK Leen Verbeek op www.flevoland.nl
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kerkdiensten

zondag 27 september 2020

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

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

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

Drenthe
Zondag 27 september 2020
Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 ds. J. de Raadt 19.00
ds. E. Leeftink De Bron 10.00 ds. L.
v/d Peppel JK 10.00 ds. A. Verbeek De
Slingeborgh 10.30 ds. H. Rooze OK
10.00 ds. R. Busschers
Beilen PK 10.00 ds. T. Kwint
Borger GH 10.00 ds. M. van ‘t Hof
Bovensmilde WK 9.30 ds. S. Kits.
H.A.
Coevorden HK 10.00 ds. Nobel
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 kerkenraad
Elim GK 10.00 gez. dienst
Emmen GrK 11.00 ds.M. Rappoldt
Ichthus 10.00 ds. G. Kajim Kapel
10.00 ds. H. Klaassens Opgang 10.00
ds. J. Fischer SH 10.00 ds. D. Cazemier
Emmer-Compascuum Het Anker
9.30 Gert de Kok
Gasselternĳveen 9.30 ds. A. Wouda
Gees GK 10.00 da. J. Bolhuis
Gieten DK 9.30 ds. J. van Beveren
Hĳken/Hooghalen Antenne 10.00
ds. P. de Vries. H.A.
Hollandscheveld GZ 10.00 ds. M.
Peschar 19.00 ds. H. Scholing HZ 10.00
ds. Y. Breemes
Hoogersmilde De Schakel 9.30 ds. G.
Gardenier
Klazienaveen EH 9.30 Grietje/Dinie
Kloosterveen De Ontmoeting 10.00
ds. H. Harmsen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. B. De
Lange
Nieuw-Balinge 10.00 dr. C. Van
Sliedregt 15.00 ds. T. Beekman
Nieuweroord ImK 19.00 ds. A. Prins
GK NO 10.00 ds. W. Bakker
Nieuw Weerdinge 10.00 ds. Van Elten
Nĳeveen 10.00 ds. V. Top
Pesse OK 10.00 ds. J. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. W.
Meĳles
Ruinerwold/Koekange BH 10.00 ds.
R. Van Hornsveld
Schoonoord De Wĳngaard 9.30 ds.
Vrolĳk
Sleen DK 10.30 cie. openhuisdienst
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 9.30 ds. T. Beekman
Valthermond HS 10.00 ds. J. Mellema
Vries DK 9.30 da. A. Akkerman
Westerbork VH 10.00 ds. J. van
Slooten SK 10.00 dhr. W. De Groot
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob 19.00
ds. J. van Slooten DK 10.00 da. H. De
Boer
Zuidwolde GK 9.30 ds. R. de Kok HK
9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 dhr. B. Broers
(online)
Zondag 4 oktober 2020
Aalden 10.00 n.b.
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen.
Jeugdd.
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 ds. M. van ‘t Hof
Bovensmilde WK 9.30 da. S. Kits
Coevorden GK 10.00 ds. Greving
Dwingeloo 10.00 ds. J. Moerman
Een 9.30 ds. W. Smit. H.A.
Elim GK 10.00 ds. Van Boeien
Emmen GrK 10.00 ds. W. Hordĳk
Ichthus 10.00 ds. G. Kajim Kapel
10.00 ds. R. Wĳnsma Opgang 10.00 ds.
J. Fischer SH 10.00 ds. D. Cazemier
Emmer-Compascuum Het Anker
9.30 ds. K. van Staveren
Gasselternĳveen 10.00 mw. G.
Lenting
Gees GK 10.00 prop. M. de Jager
Gieten DK 9.30 ds. J. Middeljans
Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek. H.A.
Hĳken/Hooghalen Antenne 10.00
da. V. Thurkow

Hollandscheveld GZ 10.00 ds. J.
Wegerif HZ 19.00 gez. dienst
Hoogersmilde De Schakel 10.00 ds.
F. De Jong
Klazienaveen EH 9.30 mw. G. Van
Vliet
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E. v/d
Meulen
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T. Beekman
15.00 ds. G. Vlĳm
Nieuweroord ImK 10.00 ds. W.
Bakker RH 19.00 da. M. van Binnendĳk
Nieuw Weerdinge RW 10.00 ds. Van
Elten
Nĳeveen 10.00 ds. P. van Heiningen
Pesse OK 10.00 ds. J. Paas
Rolde 10.00 n.b.
Roden Op de Helte 10.00 ds. W.
Meĳles
Ruinerwold/Koekange BH 10.00 ds.
J. Muis
Schoonoord De Wĳngaard 9.30 ds.
Jumelet. H.A.
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. H. Meĳer
Tiendeveen 9.30 ds. G. Klok 15.00 ds.
T. Beekman
Valthermond 10.00 ds. H. Van Jonker
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. M. Zĳlstra
SK 10.00 da. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van Slooten
HK 10.00 ds. R.ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras HK
9.30 n.b.
Zwartemeer GK 9.30 ds.
Wiekeraad (online)

Flevoland
Zondag 27 september 2020
Kraggenburg 10.00 ds. M. de Vries
Marknesse 9.30 ds. W. Andel
Urk PK 10.00 ds. E. de Groot 17.00
ds. J. Tadema De Poort 10.00 ds. A.
Keleman 17.00 sjoerd Bakker
Zeewolde 9.30 ds. H. Hübbers
Zondag 4 oktober 2020
Kraggenburg 10.00 ds. K. Sent
Marknesse 9.30 ds. J. v/d Mark
Urk BK 10.00 16.45 PK 10.00 ds. G.
Van Zanden 17.00 ds. R. Van Hornsveld
De Poort 10.00 ds. A. Keleman 17.00
ds. G. Van Zanden
Zeewolde 9.30 ds. F. v/d Sar 19.00 n.b.

Overijssel
Zondag 27 september 2020
Almelo Bleek 10.00 ds. M. Montagne
De Ontmoeting 10.00 ds. C. Elsinga
GrK 10.00 da. M. Schepers PK 10.00
ds. E. van Houwelingen Noach 10.00 ds.
A. van Houwelingen
Beerzerveld 10.00 drs. J. Eertink
15.00 ds. F. Schipper. Sien-dienst
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. Menkveld
Bergentheim OK 9.30 ds. R. v/d Berg
19.00 ds. J. Dĳkstra
Berkum HH 9.30 ds. J. Rohaan
Blankenham 9.30 mw. B. Groen
Blokzĳl/Scheerwolde GrK 10.00 ds.
J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meĳer Dĳkhuis
10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 ds. T. Nieuwenhuis
Daarle GK 9.30 ds. G. Trouwborst
19.00 ds. J. Oosterwĳk HK 9.30 ds. E.
Prins 19.00 ds. A. Theunisse
Daarlerveen 9.30 en 19.00 ds. M. Bos.
H.A.
Dalfsen GrK 10.00 ds. A. Tol
Oudleusen 10.00 ds. B. Zitman
Dedemsvaart VDK 9.30 19.00 ds. J.
Zondag
De Krim PK 10.00 n.b.
Delden OB 10.00 ds. D. Juĳn. Jeugdd.
Den Ham GK 10.00 ds. R. Hornsveld
DK 10.00 ds. G. De Goeĳen 19.00 ds.
E. Prins

Enschede OK 10.00 ds. E. Sonneveld.
H.A. Lonneker 10.00 ds. A. Reitsma
Usselo 10.00 ds. A. Grandia HZ 10.00
past. G. Slüter
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. Den
Oudsten
Genemuiden GK 9.30 ds. J. de Kok
GrK 9.30 ds. J. Geerts 19.00 ds. P. den
Admirant HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van Waard
Hardenberg HW 10.00 ds. H.
Dorgelo De Matrix 9.30 ds. J. v/d Kamp
Radewĳk 10.00 ds. J. Dĳkstra HöK
10.00 ds. P. Noordmans
Heino 9.30 Lieke van Houte
Hellendoorn PK 9.30 ds. L.
Aangeenbrug 19.00 da. R. Vedders KW
9.30 ds. J. Wassenaar
Holten Kandelaar 9.30 ds. G. van
Herk. H.A. DK 9.30 ds. S. Roozenboom.
H.A. 19.00
Kampen OH 9.30 H.A. 19.00 ds. M.
Eigenhuis
Kuinre 10.00 n.b.
Kamperveen 9.30 ds. Bruĳn
Lemelerveld BK 9.30 ds. L. Eigenhuis
Lutten LK 9.30 ds. J. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. B. Heusinkveld
Nieuwleusen MK 9.00 en 19.15 ds. L.
Hoekstra OK 10.00 ds. A. Zweers GrK
10.15 ds. L Hoekstra
Nĳverdal HC 9.30 ds. W. Kaljouw
VEG 18.30 da. H. Paas
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans. H.A.
19.00 ds. E. Jans GK 9.30 ds. G. v/d
Dool. H.A.
Ommen GK 10.00 ds. K. Jelsma HK
10.00 n.b.
Rĳssen GK 9.30 ds. J. Lammers 19.00
ds. J. Wassenaar 11.30 kom in de
kringdienst
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. T.
Veenstra
Staphorst 11.15 da. I. Boersma
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
19.00 ds. H. Pap MK 10.00 ds. J. Dekker
Vriezenveen OK 9.30 ds. G. Nĳmeĳer
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds. F.
Schipper Irene 19.00 ds. J. Droogendĳk
Westerhaar 9.30 ds. W. Den Braber
Wierden DK 9.30 ds. G. Herwig 18.45
ds. H. Donken GK 9.30 ds. K. Benard
19.00 ds. P. Dekker Hoge Hexel 9.30
ds. H. Donken 19.00 drs. J. Eertink
Wĳhe NK 10.00 ds. R. Gosker
Willemsoord 9.30 ds. E. Fokkema
Wilsum 9.30 ds. J. Maliepaard
Windesheim 9.30 ds. J.H. van Wĳk
19.00 ds. J.M. van Wĳk
Witharen 10.00 ds. J. Baart
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 ds.
N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. I. Postma
19.00 ds. E. van der Hoeven
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink GrK
17.00 Michaëlsviering JK 9.30 ds. G.
Codée 17.00 ds. L. Smelt OK 10.00
ds. E. Urban Open Kring 9.30 mw. G.
Cleveringa SiK 10.00 ds. R. van Putten
16.00 ds. H. Evers. Kliederkerk StK
9.30 ds. B. Lammers LK 10.00 ds. I.
Epema
Zondag 4 oktober 2020
Almelo Bleek 10.00 da. M. Schwarz
De Ontmoeting 10.00 ds. H. Van
Ark GrK 10.00 ds. N. Pronk PK 10.00
ds. M. Montagne Noach 10.00 ds. H.
Schorren
Beerzerveld 10.00 ds. J. Peschar 19.00
gez. jeugdd.
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds. G. Rohaan
19.00 ds. B. v/d Weg
Berkum HH 9.30 ds. J. Visser
Blokzĳl/Scheerwolde GrK 10.00 ds.
J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meĳer Dĳkhuis
10.00 ds. E. van Houwlingen
Bruchterveld 10.00 ds. J. Droogendĳk

Daarle GK 9.30 ds. C. Elsinga 19.00 da.
H. Paas HK 9.30 ds. M. Plette 19.00 ds.
Y. Breemes
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. E. Urban
Oudleusen 10.00 ds. T. Keuning
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. J.
Zondag. H.A. De Fontein 19.00 H.A.
De Krim PK 10.00 n.b.
Delden OB 10.00 ds. P. ten Kleĳ
Den Ham GK 10.00 ds. R.Hornsveld
19.00 zangdienst DK 10.00 ds. C. Bax
Enschede OK 10.00 ds. H. Siebert
Lonneker 10.00 ds. Hendriks Usselo
10.00 ds. B. Wĳnbergen HZ 10.00 past.
F. Beuger Zorgpalet 18.00 drs. S. Saliba
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. Den
Oudsten. H.A.
Genemuiden GK 9.30 ds. I. Postma
GrK 9.30 ds. J. Belder 19.00 ds. L.
Schaafsma HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 dhr. R.
Pasterkamp
Hardenberg HöK 10.00 ds. P.
Noordmans De Matrix 9.30 ds. Y. Van
Benthem Radewĳk 10.00 ds. J. Kruiter
Heino 9.30 Sjoerd Bakker
Hellendoorn PK 9.30 ds. J. Wassenaar
19.00 ds. L. Aangeenbrug KW 9.30 ds.
G. De Goeĳen
Holten Kandelaar 9.30 en 19.00
ds. G. Van Herk DK 9.30 ds. S.
Roozenboom
Kampen OH 9.30 drs. B. v/d Kamp
Kuinre 10.00 ds. A. Oosting. H.A.
Kamperveen 9.30 e-meeting
Lemelerveld BK 9.30 ds. G. Naber.
H.A.
Lutten KK 9.30 drs. G. Zĳl
Mariënberg SK 9.30 ds. W. Den
Braber
Nieuwleusen MK 10.15 ds. G.
Trouwborst OK 10.00 ds. M. Develing
19.15 ds. G. Trouwborst GrK 9.00 ds.
G. Trouwborst
Nĳverdal HC 9.30 ds. B. v/d Weg VEG
18.30 ds. J. Zondag
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans GK
9.30 ds. H. Procee
Ommen GK 9.30 ds. J. Baart HK
10.00 ds. K. Hazeleger
Rĳssen GK 9.30 ds. S. Ris 19.00 ds.
G. Zĳl
Rouveen 9.15 ds. P. v/d Meulen
Schuinesloot 9.30 dhr. M. Vos
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. G.
Timmer
Staphorst 11.15 ds. P. v/d Meulen
Steenwĳk GrK 9.30 ds. B. Haanstra
19.00 gastpred. OV 9.30 en EV 10.45
ds. P. Lindhout
Steenwĳkerwold 9.30 ds. E. van Veen Wĳ lezen me
het Gezamen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap
19.00 ds. D. Wolters. Jeugdd. MK 10.00 valt ons op d
veel artikelen
n.b.
dat is in deze
Vriezenveen OK 9.30 ds. H. Stolk
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds. J. Wĳ zetten w
wat er nu geb
Antonides 19.00 ds. J. Droogendĳk
de wereld, en
Westerhaar 9.30 ds. T. Oldenhuis
nieuwsfeiten
Wierden DK 9.30 ds. H. Donken
18.45 ds. G. Schreuders GK 9.30 ds. P. We komen to
Dekker 19.00 ds. J. Oosterwĳk Hoge ook nog een
dagelĳks te z
Hexel 9.30 ds. T. Smink 19.00 ds. H.
Ook lezen we
Donken
suur op socia
Wĳhe NK 10.00 da. M. Veenstra
één ding over
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d Dool
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok 14.30 dhr. R. den. Alles wa
verwĳderd wo
Pasterkamp
vertwĳfeling
Windesheim 10.00 ds. J. van Wĳk
volgens ons. D
19.00 ds. J. v/d Kamp
over duizend
Witharen 10.00 ds. K. Jelsma
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 ds. maar ook in
die hun bezo
H. De Kok
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. Ter Beek deze maatre
niet gehoord
HK 19.00 ds. G. Zĳl
op bezoek. E
Zwolle AK 9.30 ds. N. Beimers
deze lockdow
19.00 opendeurdienst GrK 17.00
Michaëlsviering JK 9.30 en 17.00 ds. G. meer mensen
mogen overd
Codée OK 10.00 ds. J. Tissink Open
wat te verdie
Kring 9.30 ds. C.Baljeu SiK 10.00
en 19.00 ds. H. Evers StK 9.30 ds. G. dat corona er
het is er nu b
Labooy LK 10.00 ds. M. Jonker

wel over besm
vertaalt zich
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inga 19.00 da.
tte 19.00 ds.

Bos
Urban
euning
9.30 ds. J.
19.00 H.A.

Kerk 2030

. I. Postma
00 ds. L.
Hulsman
R.

Wij lezen vandaag

3G-kerken bezinnen zich op toekomst
In 2014 startte in de PKN het Kerk 2025-proces: hoe ziet onze kerk er
over 10 jaar uit? Een van bovenaf ingezet beleidsproces. In de drie gereformeerde kerkgenootschappen - Christelijke gereformeerde Kerken,
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde
Kerken - wordt ook nagedacht over de toekomst onder de noemer ‘Kerk
2030’.

en Kleĳ
R.Hornsveld
0 ds. C. Bax
H. Siebert
riks Usselo
Z 10.00 past.
0 drs. S. Saliba De 3G-kerken ervaren in grote
lĳnen dezelfde ontwikkelingen
. Den

als in onze kerken: kerkverlating,
secularisatie, religieus analfabetisme, verstarring en verwatering.

1. Christenen hebben het nodig
om Christus te zien en God te
ontmoeten.
2. Zo leren ze om te vertrouwen
op Gods goedheid en genade.

3. Dat brengt tot een toegewĳd
en heilig leven: op God gericht
vieren we het heil dat God ons
schenkt.
4. Ze leren te leven uit liefde,
gericht op gemeenschap.
5. Deze bedding voor ons dagelĳks geloof oefent hen in een
nieuwe levensstĳl, als goede
rentmeesters over Gods
schepping.
6. Dat inspireert en rust toe tot
dienstbaarheid en leiderschap,

in de samenleving en in de
kerk.
Meer informatie over kerk 2030
is te vinden op de gelĳknamige
website www.kerk2030.nl

De vraag voor veel kerkmensen en bestuurders is:
hoe zullen de kerken er in de toekomst uitzien?

Van onderaf
In tegenstelling tot Kerk 2025 is
het proces Kerk 2030 volgens
eigen zeggen ‘een initiatief van
onderaf door gemeenteleden met
J. Wassenaar een gloeiend hart voor Christus’
KW 9.30 ds. Kerk’. Op 16 september vond
de online ‘publiekspresentatie’

ĳl
W. Den

Meulen
B. Haanstra
n EV 10.45

IN TEGENSTELLING TOT KERK 2025
KERK 2030
VOLGENS
EIGEN ZEGGEN ‘EEN INITIATIEF VAN

Donderdag 8 oktober
Matteüs 20:17-34
Vrĳdag 9 oktober
Psalm 122
Zaterdag 10 oktober
Ezra 1:1-11(-2:70)

Even doordenken
Ik geloof iets pas als ik het niet
zie. Als ik het zie heb ik geen
geloof nodig.

lezers schrijven

veel artikelen in staan over corona,
dat is in deze tĳd natuurlĳk logisch.
Wĳ zetten wat vraagtekens bĳ
wat er nu gebeurt in ons land en in
de wereld, en we zoeken zelf ook
nieuwsfeiten na of alles wel klopt.
We komen tot de conclusie dat er
ook nog een andere waarheid is dan
dagelĳks te zien op tv en in de krant.
Ook lezen we over een enorme censuur op social media. Er mag maar
eenstra
één ding over corona geschreven worv/d Dool
14.30 dhr. R. den. Alles wat daarvan afwĳkt moet
verwĳderd worden om ons niet in
vertwĳfeling te brengen, heel vreemd
van Wĳk
volgens ons. Daarnaast lezen we
over duizenden artsen in Nederland,
sma
GK 9.30 ds. maar ook in de rest van de wereld,
die hun bezorgdheid uitspreken over
H. Ter Beek deze maatregelen. Maar zĳ worden
niet gehoord of krĳgen de inspectie
op bezoek. En dan alle ellende die
imers
deze lockdown voortbrengt, hoeveel
K 17.00
17.00 ds. G. meer mensen sterven van de honger,
mogen overdag de straat niet op om
sink Open
wat te verdienen? Ik wil niet zeggen
K 10.00
9.30 ds. G. dat corona er niet geweest is, maar
het is er nu bĳna niet meer, we horen
nker
wel over besmettingen, maar het
vertaalt zich niet in ziekenhuisopna-

H. Stolk
r 9.30 ds. J.
ogendĳk
Oldenhuis
Donken
K 9.30 ds. P.
wĳk Hoge
9.00 ds. H.

Vrĳdag 2 oktober
Daniël 5:13-6:1

Woensdag 7 oktober
Matteüs 20:1-16

plaats en vanaf december tot en
met april volgend jaar worden
webinars georganiseerd voor
ambtsdragers en geïnteresseerde
gemeenteleden.

s. E. van Veen Wĳ lezen met veel plezier al jaren
s. H. Pap
het Gezamenlĳk Zondagsblad. Het
dd. MK 10.00 valt ons op dat er de laatste tĳd ook

Donderdag 1 oktober
Daniël 5:1-12

Dinsdag 6 oktober
Psalm 115

ONDERAF

Complotdenkers?

Dinsdag 29 september
Daniël 4:15-24

Maandag 5 oktober
Daniël 6:19-29

Wat is er geleerd?
In de voorbereidende gesprekken voor Kerk 2030 kwamen de
v/d Weg VEG gespreksdeelnemers, zowel predikanten als gemeenteleden, tot
de conclusie dat we als christenen
E. Jans GK
door de eeuwen heen de volgende zes zaken hebben geleerd:
art HK

eulen
. Vos
00 ds. G.

Maandag 28 september
Daniël 3:31-4:14

Zondag 4 oktober
Daniël 6:11-18

ds. G.
M. Develing
rK 9.00 ds.

19.00 ds.

Zondag 27 september
Daniël 3:24-30

Zaterdag 3 oktober
Daniël 6:2-10

IS HET PROCES

v/d Kamp
ng. H.A.
ting
G. Naber.

Zaterdag 26 september
Daniël 3:13-23

Woensdag 30 september
Daniël 4:25-34

ds. P.
30 ds. Y. Van
ds. J. Kruiter

en 19.00
s. S.
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(Rikkert Zuiderveld)

Kliederkerk
online
mes. 98% van de mensen met corona
ervaren milde klachten. Moet daarvoor alles willens en wetens op slot
blĳven? Het doet ons dan ook erg pĳn
dat wĳ in het Zondagsblad door de
dominees Heeringa en Van der Spek
weggezet worden als zĳnde complotdenkers. Terwĳl ik mĳ afvraag of zĳ
wel enig onderzoek hebben gedaan
naar de feiten. Moeten wĳ blindelings
vertrouwen op onze regering en denken dat zĳ altĳd het goede met ons
voor hebben? In het zondagsblad van
30 augustus maakt ds. Van der Spek
in zĳn overdenking een verwĳzing
naar een mondkapje en zet daarbĳ
ook nog een foto van een jong kind
met zo’n kapje. Hoe kun je zoiets
gebruiken in een overdenking? Het is
al erg genoeg dat een deel van onze
bevolking verplicht is om ze te dragen, terwĳl onderzoek aangeeft dat
het totaal geen zin heeft. Zoals ik
al zei, in het begin lazen wĳ uw blad
met veel plezier, maar de laatste tĳd
denken we soms, zullen we het abonnement maar opzeggen?
Jan en Janny Daling, Beilen
Reactie ds. Arjen
van der Spek,
Zwartsluis
We stellen reacties
altĳd op prĳs, dus ook

uw reactie. In de redactie hebben
we afgesproken dat een column
een beetje mag prikkelen. Met
het risico dat het niet alleen prikkelt tot een andere zienswĳze,
maar dat het gaat schuren en dat
is dan pĳnlĳk. Uiteraard is dat
niet de bedoeling. Laat ik daarom even een toelichting geven.
Hier in Zwartsluis hebben we
van heel nabĳ meegemaakt hoe
ongelooflĳk besmettelĳk dit virus
kan zĳn. En ook hoe dodelĳk. Bĳ
onze PKN-buren in Hasselt (8
kilometer verderop) zĳn veel te
veel mensen snel besmet geraakt
en ook overleden. Gewoon op
één avond van een musicalkoor
of bĳ een bezoek van een huisarts. Gelukkig is het noorden van
het land redelĳk gespaard gebleven. Maar in familiekringen - ook
in Zwartsluis - leeft het besef
sterk dat de anderhalvemetersamenleving geen fake news is,
maar voorlopig bittere noodzaak
om het virus te laten uitdoven.
Het klopt, niet iedereen gaat
eraan dood en ook niet iedereen
wordt ernstig ziek. Daarnaast
zien we dat diegenen die wél ziek
worden soms maanden lang en
wellicht blĳvend letsel ondervinden aan longen en hart. Voor veel
mensen in de horeca en in andere

beroepen is de anderhalvemetersamenleving een regelrechte
ramp. Dat snap ik echt wel. Dan
hebben we het nog niet over de
gebieden waar de maatregelen
leiden tot sterfte door honger. Maar voor de meesten is het
houden van de anderhalvemeterregel een levenshouding die toch
te doen moet zĳn?
Reactie ds.
Gerhard Heeringa,
Swifterbant
Dank voor jullie reactie op de column.
Zoiets stellen we zeer op prĳs.
Natuurlĳk zĳn er verschillende
visies op het beleid rond het
coronavirus en natuurlĳk mogen
die er zĳn. Ik had in mĳn column
niemand persoonlĳk op het oog
en heb jullie niet weggezet. Ik ken
jullie opvattingen niet. Wel heb ik
gewaarschuwd voor ‘warhoofden’
(bĳvoorbeeld Lange Frans) die
gevaarlĳke dingen zeggen, zoals
het uitschakelen van de premier
en daardoor een sfeer scheppen
waar instabiele figuren mee aan
de haal kunnen gaan. Het blĳft ons
aller opdracht om onderscheid
te maken tussen feit en fictie, zin
en onzin. Vandaar mĳn verwĳzing
naar 1 Kor. 12:1

Het kan goed zĳn dat u het
woord ‘kliederkerk’ al vaak hebt
gehoord of gezien, maar geen
idee hebt wat het betekent. De
PKN laat mensen graag kennismaken met dit vernieuwende
kerkconcept. De Kliederkerk
richt zich op kinderen van alle
leeftĳden en de mensen die om
hen heen staan, zoals ouders,
grootouders en opvoeders. De
Kliederkerk is vormgegeven met
het oog op deelnemers die zich
momenteel niet (meer) verbonden voelen met de kerk of het
geloof. Dit najaar zĳn er verschillende online kliederkerkproeverĳen die een uur duren. In die tĳd
kunnen mensen zich een beeld
vormen van kliederkerk en misschien wel warmlopen voor het
idee om dit in de eigen gemeente
te organiseren. Aanmelden:
www.protestantsekerk.nl/nieuws/
proef-kliederkerk-online

Dinsdag 22, donderdag 24, maandag 28, woensdag
30 september, dinsdag 6 of woensdag 7 oktober
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Training:
de gemeente als gezin
De PKN biedt een training aan
voor predikanten, kerkelĳk
werkers en ambtsdragers om
weer schwung te krĳgen in hun
gemeente. Rabbĳn Friedmans
‘systemisch contextuele’ inzichten blĳken vruchtbaar als een
gemeente vastzit, groei stagneert of de bezorgdheid in een
gemeente toeneemt bĳvoorbeeld
door krimp of diversiteit. De
training helpt deelnemers om de
gemeente (het gezin) te begeleiden in tĳden van zorg, spanning
en verandering. Daarnaast krĳgen
ze situaties in beweging die min of
meer vast zitten. Info en aanmelden: www. protestantsekerk.nl/
training/de-gemeente-als-gezin

Dinsdag 29 september, 27 oktober en dinsdag 24
november, 13.00 - 21.00 uur, Doorn, Driebergsestraatweg 50, € 395

Digitale ontmoeting
voor kerkenraadsleden
De classis Overĳssel-Flevoland
houdt een digitale ontmoeting
voor kerkenraden. Het gaat over
de ‘Aanpak van het kerkenwerk
coronaproof’. De classis nodigt
een vertegenwoordiging van iedere kerkenraad uit deel te nemen.
Dat kan ’s middags of ’s avonds.
Beide sessies duren vĳf kwartier.
De classis licht toe waarom deze
bĳeenkomst zinvol is: ‘De coronacrisis heeft ons als kerkelĳke
gemeenten geraakt. Vertrouwde
vormen van kerkelĳk leven zĳn
niet meer vanzelfsprekend. We
zoeken naar nieuwe invalshoeken.
Hoe kunnen we op een goede
manier onze verantwoordelĳkheid
nemen?’ Op het programma staat
een inleiding van ds. Klaas van der
Kamp over ‘Gedifferentieerde
aanpak’ en vertellen twee mensen hoe dat in hun gemeente gaat.
Meewerkende dominees zĳn Hans
van Solkema, preses van de classis,
Henk Spit, voorzitter van de visitatoren-classicaal, Jan Dirk Wassenaar uit Hellendoorn en Karolien
Zwerver uit Dronten.
Donderdag 8 oktober, 14.00 uur of 20.00 uur,
aanmelden: klaasvanderkamp.nl/nieuws-4/2020/
digitale-ontmoeting-oktober

Groei
begint met
luisteren
De coronacrisis zette de Protestantse Gemeente Harderwijk aan het denken. Hoe
kon de saamhorigheid in
stand blijven? Idee van de
Jeugdraad: schrijf een kaartje
voor een ander gemeentelid.
De Jeugdraad bezorgde de
kaarten, steeds bij iemand van
een andere generatie. Zo bleef
de verbondenheid tussen jong
en oud in stand.

ren in de kerk. Ook zĳ werd niet
gehoord en voelde zich niet thuis.
“Ik begreep de preken niet”, zegt
ze. “Er was niemand die met mĳ
in gesprek ging. Ik wist niet wat er
van me werd verwacht en stond
op het punt om God op te geven.”
Vanaf 2019 zag ze dat er meer aandacht kwam voor jongeren. Daardoor dacht ze: misschien moet
ik zélf wat gaan doen. “Toen er
Jong-tot-ouder-diensten werden
opgestart, ben ik gaan helpen met
sketches en zingen.” Ook is ze nu
jeugdlid van de beroepingscommissie.

Die verbondenheid is sinds eind
2018 een belangrĳk doel van de
gemeente. Voor die tĳd zaten er
vooral grĳze hoofden in de banken.
Glimlach
“Een sterfhuisconstructie”, zegt
Het vraagt wel iets om de ommeAlfred Wildeboer, voorzitter van
zwaai te maken, weet Eelke: “Jonde wĳkkerkenraad, er nu over. De
geren appen, bellen en blĳven
kerkenraad dacht na over groei,
vragen. Je moet
onder leiding van
de jeugdwerker
“I K BEGREEP DE PREKEN NIET. ER WAS flexibel zĳn. De
commissie van de
en geïnspireerd
NIEMAND DIE MET MIJ IN GESPREK
Jong-tot-ouderdoor een AmeriGING. IK WIST NIET WAT ER VAN ME
diensten bestaat
kaans boek, GroWERD VERWACHT EN STOND OP HET
nu uit verschilwing Young. In dit
PUNT GOD OP TE GEVEN.”
lende jongeren en
onderzoek gaat
ouderen. Zĳ hebben de vrĳe hand
het over kerken die eerst klein en
als het gaat om de invulling.”
grĳs waren en nu gegroeid zĳn: in
aantal, in aantal jongeren en in vita- Eline: “Het mooiste was dat er met
de tienerkerstviering niet alleen
liteit.
tieners op de voorste rĳ zaten,
maar ook ouderen. Mét een grote
Niet gehoord
glimlach, zelfs al kenden de meesDe gemeente in Harderwĳk ging
ten de songs van Coldplay niet.”
aan de slag met de zes punten
Voor Eline is het essentieel dat er
van Growing Young. Twee van
begrĳpelĳke preken klinken vanaf
deze punten zĳn: geef jongeren en
de kansel. Toen er een beroegezinnen prioriteit, en geef jongepingscommissie voor een nieuwe
ren verantwoordelĳkheid. Eelke
predikant moest komen, wilde ze
van der Wal, voorzitter van de
Jeugdraad: “We willen dat jongeren daar deel van uitmaken. “Ik wil een
preek die ik kan begrĳpen, zodat
zich thuis voelen in de gemeente.
ik mĳn geloof niet kwĳtraak. Het
Om te beginnen, moet je hen dan
hoeft niet perse een jonge predizien staan en met hen in gesprek
kant te zĳn, maar wel iemand die
gaan.”
enthousiast is, die zĳn mening geeft
en ons aan de hand meeneemt in
De 16-jarige Eline van den Berg
zĳn spreken.”
was een van de weinige jongeAdvertentie

Elke 14 dagen
GZ op de
deurmat

Elke maand
GZ-Post
in de mail

Gratis

3 maanden op proef
voor € 8,95
ga naar:
www.gezamenlĳkzondagsblad.nl
/abonnement-nemen

Kerkdienste
9.30 uur, voo
Hele gemeente
Giethoorn
Datzelfde ziet hĳ bĳ de jeugddien- 4 oktober w
Growing Young heeft er volgens
Eelke voor gezorgd “dat we als kerk sten: “De jongeren hebben zoveel dienst gehoud
te zeggen tĳdens deze bĳeenkom- Pastorale h
onze nek hebben uitgestoken.”
sten dat ze vaak langer duren dan neemt u dan
Er kwamen ook Kerk-op-schootgebruikelĳk. Opeens gaat het dan de ouderlinge
diensten en Kliederkerkvieringen.
helemaal niet meer over tĳd.”
Alfred: “We zĳn ons heel bewust
Zieken en alle
gaan richten op kinderen en tieners Jongeren zĳn nu ook op allerpĳn en verdri
lei andere manieren actief in de
om zo de ouders mee te krĳgen.
Gods troost e
gemeente: in de liturgiecommissie, Overweging
De reacties zĳn overweldigend.
Dankzĳ deze diensten is er nu weer in de muziekgroep, het beamteam. Toeval bestaa
Ook is een jongere jeugdlector, en Spreuken 16:3
een gespreksgroep voor ouders
kookt een andere jongere mee tĳ- op de Heer, e
gestart.”
dens de maandelĳkse seniorenmaal-gen) Je werk k
Het begint allemaal met luisteren.
tĳden. Alfred: “Binnenkort starten is een tredmo
“Zie jongeren als gelĳkwaardig en
we met iets nieuws: tieners vertel- het gewone d
ga het gesprek aan”, adviseert Eline. len in een minuut wat er tĳdens de Je hebt je ver
“En luister ook naar de kinderen”,
tienerdienst is gebeurd en de pre- neem je. Je he
benadrukt Alfred. “Zĳ lieten hun
dikant deelt dat ook. Ook gaan we door je in te z
leiders bĳvoorbeeld weten dat ze
jongeren vragen om te gaan klussen En die neem j
niet op het podium willen staan.
bĳ ouderen.”
woordig ook
Dan stoppen we daarmee.”
Je kunt veel v
De keuze om kerk te willen zĳn
“We wilden van een statische
want ieder pa
mét jongeren, heeft invloed op de
gemeente veranderen in een dyna- heid en zĳn ta
gehele gemeente. Er is bĳvoorbeeld mische kerk”, vat Eelke samen.
aan. Het is go
een jeugdraad
“Om dit te berei- en durf, van a
gekomen waar
ken, is het essen- De tekst hier
KERKRENTMEESTERS, HOE KOMT
jongeren zelf met
tieel dat je dit als niet alleen ho
HET EIGENLIJK OVER ALS JE OP JE
ideeën komen en
kerkenraad ook beter! De daa
ACHTTIENDE VOOR HET EERST EEN
die ook lopende
echt wilt. Neem ingesleten gew
BRIEF VAN DE KERK KRIJGT MET
zaken bespreekt.
kinderen en tie- dingen die je
DAARIN DE VRAAG OM GELD ?
Zo hebben de
ners serieus. Dat of omdat het
kerkrentmeesters de vraag voorge- lĳkt zo weinig, maar tegelĳk is het – ook daar st
legd: hoe komt het eigenlĳk over als alles.”
altĳd een hog
je op je achttiende voor het eerst
je dagelĳkse b
een brief van de kerk krĳgt met
Quickscan
De Bĳbel vo
daarin de vraag om geld?
Ben je benieuwd in hoeverre jouw blz., (achtergr
kerk op dit moment een thuisSchakel)
Dynamisch
plek is voor kinderen en jongeDit boek is ge
Tĳdens de Jong-tot-ouder-diensten ren? Doe dan de quickscan. De
Kuĳer, een be
zitten de kinderen van de crèche
quickscan geeft je op een snelle en schrĳver. Het
direct naast het liturgisch centrum, gemakkelĳke manier inzicht waar deeltjes herve
de kinderen van de kindernevenje als gemeente nu staat als het
Testament. Si
dienst zitten ernaast te kleuren en
om dit thema gaat. De eindscore elk jaar een d
de gemeente zit er omheen in de
van je scan is een mooi startpunt ven in één ba
kerkzaal. “Het gaat niet om het
voor een goed gesprek binnen je in een “echte
hoe”, stelt Alfred. “Relevant is dat
gemeente, werkgroep of kerken- derbĳbel, ook
het door mensen zelf is bedacht en raad. Je ontvangt de uitslag direct Bĳbel vanuit h
dat we weer samen zĳn.”
per mail. (Bron: PKN, magazine Jong Protestant)
wen. Het dich
licht nog “He
ter Linden. K
een sublieme
vertelling van
hĳ kiest voor
ment en de ap
Suzanna. Als
doorkĳkjes n
nis. Toespelin
het Nieuwe T
afwezig.
Voor wie is
nu toe ken ik
Hebreeuws m
belangstelling
heeft. Ze is ge
steeds wissele
vanuit een eig
ten van het al
komen er in t
alleen gereno
ga naar:
woord, ook d
www.gezamenlĳkzondagsblad.nl
een “foute” v
/GZ-post
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Kies...
of neem beide!
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0527-202584
ariaderuiter@gmail.com
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pknkuinreblankenh

Kerkdiensten: 27 september om
9.30 uur, voorganger mw. B. Groen uit
Giethoorn
4 oktober wordt in Blankenham geen
dienst gehouden.
Pastorale hulp: Als u die nodig hebt,
neemt u dan contact op met een van
de ouderlingen.
Zieken en allen die eenzaam zĳn, op
pĳn en verdriet hebben wensen we
Gods troost en nabĳheid toe.
Overweging (door Joke Verweerd uit
Toeval bestaat niet)
Spreuken 16:3, Vertrouw bĳ je werk
op de Heer, en je plannen zullen slagen) Je werk komt dagelĳks terug, het
is een tredmolen. Werken hoort bĳ
het gewone doen en laten van elke dag.
Je hebt je verantwoordelĳkheid en die
neem je. Je hebt energie en die geef je
door je in te zetten. Je werk is je taak.
En die neem jĳ serieus. Je mag tegenwoordig ook blĳ zĳn als je werk hebt!
Je kunt veel van jezelf kwĳt in je werk,
want ieder pakt zĳn verantwoordelĳkheid en zĳn taak op zĳn eigen manier
aan. Het is goed om te horen van inzet
en durf, van aanpakken en volhouden.
De tekst hierboven zegt dat je het
niet alleen hoeft te doen. Dat is nog
beter! De daagse dingen, de sleur, de
ingesleten gewoontes, de traditie, de
dingen die je doet omdat het zo hoort
of omdat het nu eenmaal de afspraak is
– ook daar sta je niet alleen voor. Er is
altĳd een hoger adres, ook als het om
je dagelĳkse bezigheden gaat!
De Bĳbel voor ongelovigen, 1288
blz., (achtergrondartikel door Kees
Schakel)
Dit boek is geschreven door Guus
Kuĳer, een begaafd kinderboekenschrĳver. Het is een bundeling van zes
deeltjes hervertelling van het Oude
Testament. Sinds 2012 verscheen er
elk jaar een deeltje, nu mooi uitgegeven in één band, met een leeslint, zoals
in een “echte” Bĳbel. Het is geen kinderbĳbel, ook geen commentaar op de
Bĳbel vanuit het perspectief van vrouwen. Het dichtst in de buurt komt wellicht nog “Het verhaal gaat” van Nico
ter Linden. Kuĳer vertegenwoordigt
een sublieme vernieuwing in de hervertelling van “oude verhalen” , waarbĳ
hĳ kiest voor die van het Oude Testament en de apocriefe boeken Judith en
Suzanna. Als hĳ al vooruitblikt zĳn het
doorkĳkjes naar de wereldgeschiedenis. Toespelingen op een verhaal uit
het Nieuwe Testament zĳn nagenoeg
afwezig.
Voor wie is het geschreven? Tot
nu toe ken ik alleen een jonge cursiste
Hebreeuws met een brede culturele
belangstelling die het boek gelezen
heeft. Ze is geboeid door de opzet van
steeds wisselende personages, die elk,
vanuit een eigen perspectief gedeelten van het aloude boek belichten. Zo
komen er in twintig hoofdstukken niet
alleen gerenommeerde mannen aan het
woord, ook dappere vrouwen, zelfs
een “foute” vrouw als Izebel.
Rake dingen Kuĳer laat zĳn personages rake dingen zeggen. In het verhaal

over Abrahams voorbede voor Sodom,
waarvan zĳn vrouw getuige is, geeft
Sara hem van katoen omdat hĳ het volgens haar helemaal verkeerd aanpakt.
Het gesprek tussen Abraham en de
Heer eindigt er immers mee dat Abraham het bĳ tien opgeeft. Als er tien
rechtvaardigen in de stad zĳn zal God
Sodom sparen. Sara springt van ongeduld bĳna uit elkaar, want in die stad
leven honderden onschuldige kinderen.
Hoe kon hĳ zich bĳ zo’n verschrikkelĳke wreedheid neerleggen?
Eikenprocessierups Het is een verrassende ervaring deze Bĳbel te lezen,
maar je moet er echt voor gaan zitten.
Zo laat hĳ Jozef, op zoek naar zĳn
broers, vergezeld gaan van Benjamin
die vertelt hoe zĳn lievelingsbroer uit
zĳn leven verdween en onder druk van
zĳn broers ook nog moest zwĳgen.
Regelmatig plaatst Kuĳer een verhaal in
de moderne tĳd, zonder expliciet naar
een recente gebeurtenis te verwĳzen. Bĳ het verhaal van de uittocht uit
Egypte staan niet alle vroedvrouwen
aan de goede kant. Als je wilt kun je bĳ
het begin van Exodus de nazi-laarzen
horen stampen, maar daarnaast klinken stemmen van goede Egyptenaren
die hun slaven netjes behandelen en
zich niet kunnen vinden in de politiek
van de farao. In ieder geval, schrĳven
kán Kuĳer: bĳ de 3e plaag van Egypte
gekomen, de muggen, weet Kuĳer het
vliegende tuig zo beeldend te beschrĳven dat het hedendaagse euvel van de
eikenprocessierups, althans voor mĳ,
een belachelĳk klein ongemak werd.
Waarover spraken zĳ… U kent
vast nog wel dat kinderliedje over drie
kleine kleutertjes. “Waarover spraken
zĳ die drie daar op dat hek, boven op
dat hek? Op een mooie warme dag in
september.” Het mooie van een goed
kinderliedje is dat het lang meegaat.
We zingen die liedjes nog graag omdat
ze iets wezenlĳks bezingen. Zo vergaat
het mĳ althans met dit liedje. Je ziet
ze voor je, met bungelende beentjes
op een hek. Druk pratend over wat
ze zien, hun eigen goede gesprekken
voerend. Hoe waardevol is het om
naast iemand te zitten of samen met
iemand op te lopen en in gesprek te
raken. Om zonder die ander in de ogen
hoeven te kĳken, je hart voor elkaar te
openen. In deze tĳd, waarin we afstand
van elkaar moeten houden, is dit een
pĳnlĳk gemis. Zeker, online kun je een
goed gesprek voeren. Maar het haalt
niet bĳ zo’n gesprek als de drie kleine
kleutertjes voerden op dat hek. Hopelĳk zĳn komend seizoen zulke dichtbĳ
gesprekken weer mogelĳk! Waarover
spraken die drie daar op dat hek eigenlĳk? Over krekeltjes en korenbloemen
blauw. Gewoner kan het haast niet.
In een gewoon gesprek komt het hele
leven aan de orde. Ook de verwondering over de schepping. Gelukkig had
het coronavirus in de afgelopen maanden geen vat op de ontluikende natuur.
Het liedje van de kleutertjes doet mĳ
verlangen naar mooie dichtbĳ gesprekken waarin het hele leven aan de orde
komt. Inclusief de bloemen die God
om ons heen laat bloeien. (Ds. René de
Reuver, scriba generale synode)
Speldenprik: Niet lang nadat gezegd
werd, “Gĳ zĳt het zout der aarde”, zĳn
alle christenen in hun eigen vaatjes
gekropen. (Uit 95 Speldenprikken, een
uitgave van de Protestantse Kerk in
Nederland in samenwerking met Rikkert Zuiderveld)
Namens de kerkenraad van de
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door:
dhr. Henk van Dalen
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Zondag 27 september is er een
gewone dienst met kerkgangers en dan
is de voorganger ds Jelle Vonk. Er zal
dan afscheid en bevestiging van ambtsdragers zĳn.
Zondag 4 oktober is er een schoolkerkdienst, die online zal worden
uitgezonden. Er zal dan geen gewone
kerkdienst zĳn. Dit i.v.m. corona.
Op 11 oktober zal de voorganger
zĳn ds Dirk Jan Lagerweĳ uit Zwolle.
Alle diensten worden ook uitgezonden
vanuit de grote kerk via kerkdienstgemist.nl
Hierbĳ zal er gezongen worden door
een drietal mensen. Graag wensen we
elkaar ‘s Heren zegen toe!
Overdenking Wat is het goede
leven?
‘Het goede leven’ is een prachtig
thema. Het voelt goed in een onzekere tĳd. Maar dan bekruipt je al snel
de vraag wat is goed? Want wat goed
is voor ons, is misschien niet zo goed
voor een ander. En wat op het ene
moment goed lĳkt te zĳn, is op een
ander moment helemaal niet zo goed
als je dacht.
En wat moet je met die wetenschap
van het hebben van een goed leven als
anderen het niet goed hebben. En dan
denk ik alleen maar aan de schrĳnende
toestanden in Libanon, kamp Moria en
zo zĳn er zoveel plekken op te noemen.
En wat denk je van mensen die op het
ene moment een goed leven hebben en
op het andere moment alles kwĳt zĳn
bĳ natuurrampen of bĳ verkeersongevallen, of ernstige ziekten.
Dat de PKN dit thema heeft gekozen
kan niet alleen duiden op het goede
leven waar we misschien in eerste
instantie aan denken. Er moet nog een
extra verdieping in dat ‘goede’ zitten.
Wat dan… Daar mogen we het zondag
over hebben, en ook in het komende
jaar. Wat maakt het leven van ons als
christenen nu goed. Goed doen? Maar
dat is ook zo dubbel. Want ik merk dat
ik ook tekortschiet. Ik heb in de corona tĳd onvoldoende contact gehouden
met mensen die me toch dierbaar zĳn.
Ik heb me druk gemaakt om zaken die
niet belangrĳk zĳn. Ik heb mĳn tĳd niet
goed besteed.. Wanneer doe je het
goed? En voor wie, en wanneer?
Ik vind dat ik een goed leven heb, maar
het is een goed leven voor mĳzelf.
Maar is mĳn leven ook goed voor een
ander? Mĳn naaste? Mĳn naaste dichtbĳ
en veraf? Nee, daar ligt nog een uitdaging. En het pad wat ik hierin mag volgen gaat alle kanten op.
Ds. Sent heeft ooit in een preek de
vergelĳking gemaakt met een slinger
van een klok. Die slinger gaat alle kanten uit, maar gaat iedere keer langs 1
bepaald punt. Dat punt, waar die slinger ook stil komt te hangen als de klok
niet meer tikt, dat punt is ons christelĳk geloof. Ons leven, het goede doen,
gaat alle kanten op. Positief en negatief,
maar er is een punt waar we elke keer
weer langs komen. Laat dat punt onze
inspiratie in het komende jaar zĳn om
in ons leven ook goed te zĳn voor een
ander, want dat zal ons een goed leven

geven.
Goede startzondag. Janetta Wanders
Reageren mag: mw.wanders@gmail.com
Pastoraat
Overleden
Op vrĳdagmorgen 18 september hebben wĳ in de Grote Kerk te Vollenhove afscheid genomen van Roelien de
Lange, vrouw van Bert en moeder van
Dylan en Melanie. Zĳ overleed zondag
13 september in de leeftĳd van 53 jaar.
Wĳ wensen Bert en de kinderen alsook de families de Lange veel sterkte
toe voor de komende tĳd en Gods
nabĳheid en troost. Adres: fam. de
Lange Wetering-oost 52 Wetering.
Pastoralia
Dhr Henk J. van de Linde, burg. van
Ommerenweg7 8356HN Blokzĳl is
kort opgenomen geweest in het ziekenhuis. Volgens de laatste berichten
is hĳ inmiddels weer thuis. Wĳ wensen
hem een voorspoedig herstel.
Er zĳn verschillende gemeenteleden
die te maken hebben met ziekte en
tegenslag. Wĳ wensen allen sterkte en
een voorspoedig herstel. Ook wensen
wĳ hen, die de komende week voor
onderzoek naar het ziekenhuis moeten, sterkte en Gods nabĳheid toe. Er
zĳn ook veel gemeenteleden die mantelzorg verrichten voor hun partner
en/of familieleden. Laten we ook hen
niet vergeten.
Felicitaties mogen er gelukkig ook zĳn:
voor hen die jarig zĳn, een jubileum of
andere blĳde gebeurtenissen te vieren
hebben. Jullie allen: van harte gefeliciteerd.
Dopen
Zondag 18 oktober is er de mogelĳkheid om kinderen te laten dopen. Voor
ouders die hier over nadenken is er op
dinsdagavond 29 september om 20. 00
uur in de Waaier, de gelegenheid met
elkaar in gesprek te gaan. Zegt het
voort! Jullie zĳn van harte uitgenodigd.
Voor jullie allen: Houd moed, heb lief!
Bezoekdienstkalender
Op 20 sept mw H. M. Pino, 83 jaar,
Kuinderdĳk 7.
Op 30 Sept dhr J. P de Dood, 76 jaar,
Molenwĳk 4.
U, allen van harte gefeliciteerd en een
fijne verjaardag gewenst.
Namens de bezoekdienst, Marie Dĳkman- van de Sluis
Diaconie | collectes
Er wordt gecollecteerd voor de diaconie/zending, de eigen kerk en voor
pastoraal werk. 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 diaconie/
zending: Kerk in Actie ‘Bouw de kerk
in Syrië weer op’
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. Diaconie, o.v.v. doel
Kerk/collectes: 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 de eigen
kerk met als specifiek doel: pastoraal
werk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. College van Kerkrentmeesters, o.v.v. doel.
Diaconie collecte: Zending:
Bouw de kerk in Syrië weer op
De jarenlange burgeroorlog in Syrië
heeft diepe sporen nagelaten: meer
dan 12 miljoen mensen zĳn van huis en
haard verdreven en een groot deel van
de bevolking leeft in armoede. Ook de
kerk heeft het zwaar. Veel christenen
moesten vluchten, kerkgebouwen zĳn
verwoest. Toch wil de kerk in Syrië,
juist in deze enorme nood, een baken
van hoop zĳn.
De kerk biedt hulp aan mensen die
zĳn getroffen door geweld of moes-
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ten vluchten, ongeacht hun afkomst of
geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bĳ het
herstel van kerkgebouwen, scholen,
bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bĳ het weer opbouwen
van een kerkgemeenschap. Herstel van
de kerk, het hart van de christelĳke
gemeenschap, betekent immers herstel
van de hele samenleving en hoop voor
de toekomst. Kerk in Actie steunt de
kerken in Syrië. Samen zĳn we de kerk
in actie en blĳven we trouw in onze
steun aan zusters en broeders in Syrië.
Kerk in Actie steunt de kerken in
Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we
de mensen in Syrië nieuwe hoop geven!
In de maand augustus is er maar liefst
€ 877,50 overgemaakt voor hulp in
Beiroet via Kerk in Actie. Daarnaast
nog eens € 140,00 voor de diaconie.
Wat een mooi resultaat! De diaconie.
Ingezonden
Het clubwerk begint weer!
Na een bĳzondere periode gaat de
jeugdclub weer beginnen! 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 beginnen 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, 6
november, 4 december, 8 januari, 5
februari, 5 maart, 9 april, 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.
Lees verder op pagina 12
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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’.
Vooraankondiging zondag 4
oktober
Zondag 4 oktober is de Schoolkerkdienst. Dit zal een onlinedienst zĳn. Er
is deze zondag geen kerkdienst in de
Grote Kerk. Dit doen we om besmettingsgevaar te voorkomen.
Agenda. Donderdagavond 24 september: 19. 30 uur Consistorie korte
bĳeenkomst nieuwe en aftredende
ambtsdragers.
Zondag 27 september: 10.00 Kerkdienst in de Grote Kerk. Bevestiging,
herbevestiging en afscheid ambtsdragers. Voorganger ds Jelle Vonk.
We hebben een app, doe je mee?
Vanaf nu is het mogelĳk om de scipio
app te installeren. 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. Deze app is een
handig hulpmiddel. Het vervangt zeker
niet de Zondagsbrief, Onderweg en
de website. Alle informatie blĳft ook
op andere manieren beschikbaar. Klik
hier voor het instructiefilmpje. De app
is geschikt voor een smartphone en/of
tablet. Als je mailadres bekend is, krĳg
je van ons een uitnodiging. Het is ook
mogelĳk om zelf deze app in de appstore op te zoeken. Zoek naar scipio.
Voor vragen en/of problemen zĳn wĳ
bereikbaar via de mail of kom langs op
zaterdag 3 oktober van 10.00 tot 12.00
uur in de consistorie.
Karin Rozendal en Joke Boes; e-mail
Karin: Pgb4@xs4all.nl; e-mail Joke:
Admin.pgblokzĳl@xs4all.nl.
Opnieuw fysieke kerkdiensten
Vanaf de eerste zondag van september
vinden er weer ‘fysieke kerkdiensten’
plaats. Maar wel behoedzaam: met
inachtneming van de richtlĳnen, zonder
gemeentezang en zonder fysiek koffiedrinken achteraf. Er is een gebruikersplan opgesteld aan de hand van de
richtlĳnen van PKN Nederland en het
RIVM. De onlinedienst blĳft bestaan.
We gaan het heel voorzichtig doen
met als uitgangspunt: verspreid het
woord, niet het virus!
De kerkdiensten worden live uitgezonden. Dus houdt er rekening mee dat je
mogelĳk in beeld kunt zĳn via het tvscherm. Wĳ raden gemeenteleden die
het kerkbezoek nog niet aandurven of
die tot de risicogroepen moeten worden gerekend aan, om thuis de kerkdienst te blĳven volgen.
Vooralsnog starten wĳ in de Grote
Kerk. Na verloop van tĳd zullen we de
mogelĳkheden in De Wielewaal bekĳken.
We zĳn blĳ dat we weer bĳ elkaar kunnen komen. We hopen je binnenkort
weer in persoon te mogen begroeten
maar hebben er ook alle begrip voor
als je het nog niet aandurft.
Karin Rozendal, scriba
Hoe wordt een en ander praktisch
ingericht?
•Neem een briefje mee met daarop
duidelĳk geschreven uw naam en telefoonnummer. Deze gegevens willen wĳ
bĳ iedere dienst verzamelen en bewaren voor de duur van 4 weken.
•Het maximumaantal aanwezigen is
inclusief kinderen en ‘functionarissen’
in de dienst. In de kerkzaal kunnen zo’n
140 personen zitten/ Met dit aantal
kan de anderhalve meter afstand ten
opzichte van elkaar worden gewaarborgd (mensen uit 1 samenwonend
gezin, op 1 adres kunnen bĳ elkaar

zitten. Familieleden woonachtig op
meerdere adressen, kunnen dus niet bĳ
elkaar plaatsnemen).
•Bĳ de ingang word je begroet door
een duidelĳk herkenbare coördinator
(dit is een kerkrentmeester).. Ook
word je gevraagd je handen te desinfecteren. Looproutes zullen worden
gewezen en zitplaatsen zĳn duidelĳk aangegeven. Uitgaan van de kerk
gebeurt op instructie van dezelfde
coördinatoren.
•De garderobe is niet beschikbaar.
•Gemeentezang is tot nader order niet
mogelĳk; zingen met een aantal zangers
kan wel.
•Er is weer KinderKerk.
•De collecte is na afloop van de dienst
bĳ de uitgang, waarbĳ het geld in schalen kan worden gelegd. Uiteraard blĳft
het ook mogelĳk om via een bankoverschrĳving je bĳdrage te doen.
•Toiletten worden zo min mogelĳk
gebruikt en na elke dienst grondig
gereinigd.
•Er is geen koffiedrinken na de dienst.
•Houd afstand bĳ het naar binnen gaan;
ook buiten op het kerkplein.
•Heb je klachten met betrekking tot
je gezondheid (bĳv. verkoudheid, loopneus, koorts), blĳf dan thuis en volg de
onlinedienst. Dit geldt ook als je op
vakantie bent geweest in een risicogebied. Hierbĳ is een veilige termĳn 14
dagen na terugkomst.
•De Grote Kerk wordt voorafgaand
aan de dienst verwarmd. Tĳdens de
kerkdienst zal de aanwezige heteluchtverwarming worden uitgeschakeld.
Qua temperatuur en klimaat kan het
iets minder plezierig aanvoelen. Tip;
houd hier rekening mee qua kleding.
•Het gebruikersplan ligt ter inzage in
de grote Kerk en staat online op www.
kerkblokzĳl.nl.
Facebook
Wordt vriend op facebook van de kerk
Blokzĳl- Scheerwolde en we delen met
u en jou de bĳzondere activiteiten, die
er zĳn in en om de kerk!
Kopĳ eerstvolgende nummer voor
het nummer dat vrĳdags uitkomt: kopĳ
tot uiterlĳk zaterdagmiddag 12.00 uur
naar Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

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

I.v.m. de corona crisis worden er geen
gebruikelĳke erediensten gehouden,
maar meditatie diensten in het Protestants Centrum. Aanvang ook om 10
uur. Voorlopig blĳven we dit zoals het
er nu naar uitziet tot en met de maand
oktober doen. Door de Coronamaatregelen, met de name de 1,5 m.
regel, wordt het houden van een dienst
in de kerk erg moeilĳk. Maar gelukkig
hebben wĳ een multifunctioneel Protestants Centrum, waar wĳ met wat
schuiven van de stoelen prima terecht
kunnen. We zullen nog niet samen
zingen, omdat enthousiast gezang ook
een bron van besmetting kan zĳn. Wel
kunnen we tĳdens de dienst kĳken en
luisteren naar liederen via de beamer/
geluidsapparatuur. Voor wie er nog
niet bĳ kan zĳn: de diensten worden

opgenomen en zĳn later op youtube te
bekĳken. (www.youtube.nl. Zoek op:
pkn Giethoorn) Ik zie er naar uit om u
en jou graag weer te ontmoeten. Er is
vast veel bĳ te praten; op afstand. Ds.
A. van Waard
In memoriam Hein Winter
Op 3 september is overleden de heer
Hein Winter. Hĳ woonde de laatste
jaren in Zonnewiede, maar de Nassauweg 2 was hem het meest vertrouwd.
De laatste jaren ging de gezondheid
van man, vader en opa beetje bĳ beetje
achteruit. Na enkele TIA’s werd het
lopen en spreken steeds moeilĳker,
totdat het niet meer ging. Hĳ wist wel
wat hĳ zeggen wilde, was mentaal goed
aanwezig, maar de taal kwam er niet
meer uit. Je wilde hem graag helpen,
vòòr hem praten, vragen voor hem
beantwoorden, hem duwen in de rolstoel. Maar hĳ wilde het zelf doen, hoe
langzaam of moeizaam het ook ging.
De laatste weken had hĳ erg weinig
energie. Hĳ kon niet meer beter worden.
De boerderĳ aan de Nassauweg 2
was Hein heel vertrouwd. Hĳ was
er opgegroeid in een gezin met veel
broers en zussen. De boerderĳ van
zĳn ouders zou later hun eigen boerderĳ worden. Hĳ was getrouwd met
Gerrie van Leussen en het paar kreeg
vier kinderen. Pieter, Heita en Martine
werden op de boerderĳ aan de Beulakerweg geboren, daar werden melkkoeien gehouden. Henriette kwam
toen ze woonden op de boerderĳ aan
de Nassauweg. Nu ging het om akkerbouw; aardappels en later ook een
deel zonnebloemen. Man en vader had
eerder een sterke eigen mening. Hĳ
was een belezen man, die veel wist.
Dikwĳls was hĳ met een boek te vinden. Temidden van het leven in huis,
een druk huishouden met vier kinderen en vrienden, kon hĳ rustig blĳven
lezen. Hein deed wat gedaan moest
worden. Rustig, regelmatig, evenwichtig. Geen gestress. Er was tĳd om te
werken en tĳd om te lezen, tĳd om
te zaaien, tĳd om te oogsten, tĳd van
verdriet en tĳd van humor. Hĳ volgde
de seizoenen, het ritme van het jaar.
Zĳn motto was: “Pluk de dag”. Tĳdens
de dankdienst voor zĳn leven hebben
we zĳn leven in het licht gesteld van
het wĳsheidsboek Prediker. We hebben een tekst gelezen uit Prediker 3.
Prediker is een boeiend boek, waarin
wordt gewezen op het relatieve van
dingen, voor alles is een tĳd. Prediker
3 verwoordt als het ware in een paar
regels het hele leven. Het leven kent
perioden van lachen en huilen, ziekte
en gezondheid, voorspoed en zorg.
Soms lĳkt de ene periode langer te
duren dan de andere. In moeizame,
verdrietige perioden lĳkt de tĳd traag
te gaan. Vreugde en blĳdschap vliegen
voorbĳ. Toch herstelt het ritme van de
tĳd zich telkens weer. Zoals de seizoenen elkaar afwisselen en zich ieder jaar
herhalen, zeker met akkerbouw op het
open land ben je seizoensgebonden en
moet je je aanpassen aan het weer. Zo
kent ook ieder mensenleven perioden
van lente, zomer, herfst en winter. Het
leven dient zich aan ons aan en daar
moeten we zelf een weg in vinden. Wĳ
mogen genieten van de goede dingen,
die ervaren als een gave Gods. Wĳ
mogen ons ook gedragen weten in tĳden van moeite en weten: “Het leven
gaat door”. Mooie, intense, emotionele
en waardevolle momenten, die kunnen koesteren. Doe het vandaag, want
vandaag is de dag. Moge Hein Winter,
Gods zorg voor hem ervaren, nu hĳ
de tĳd van sterven heeft meegemaakt.
Dicht bĳ de Vader in de hemel mag hĳ
rust vinden na een zorgzaam leven. Wĳ
wensen zĳn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe, nu het ver-

lies voelbaar is. Ds. A. van Waard
We gedenken Aleida van Zanden
– Meĳer
Leida werd geboren op 16 januari 1929
als boerendochter. Toen de oorlog
uitbrak was zĳ 11 jaar. Vader was opgeroepen voor het leger en bevond zich
in Engeland. Moeder was ziekelĳk. Opa
en oma woonden ook op de boerderĳ. En dus kwam veel van het werk
op Leida aan. Het was te zwaar en de
rest van haar leven was dat merkbaar.
Het was eind 1947 toen de broer van
Leida’s vader ging trouwen. Een bĳzondere dag ook voor Leida omdat
ze op het trouwfeest Gerben van
Zanden ontmoette. En zes juni 1951
was de dag dat zĳ elkaar het jawoord
gaven en hun huwelĳk werd ingezegend
in de kerk in Wanneperveen. Leide
erfde een huis van twee ongetrouwde
ooms die ze had verzorgd. De overheid zegde een subsidie toe, er werd
een woonwagen op het terrein gezet
waarin het jonge stel woonde. En de
verbouwing begon. Helaas gooide de
watersnoodramp roet in het eten. De
subsidie werd ingetrokken en de verbouwing kwam geheel voor eigen rekening. Dus het huishouden was krap. In
1954 was de verbouwing klaar. Twee
kinderen werden geboren Freek en
Janny. Door haar zware jeugdjaren had
Leida een slechte rug gekregen. Ze was
dan ook vaak ziek en ook is ze eens
aangereden. Gelukkig was er gezinsverzorging beschikbaar. Leida was de
eerste vrouw op het dorp met een
rĳbewĳs. Haar hele leven was Leida
zorgzaam. Ze heeft bemiddeld in de
gezinsverzorging. Maar ook als moeder
en oma was er altĳd belangstelling en
tĳd voor de kinderen en kleinkinderen. In 2000 gingen Leida en Gerben
in de Perelaar wonen. Beiden kwamen
tegelĳkertĳd in het ziekenhuis terecht.
Gerben had een longziekte en is daaraan overleden. Leida had hartproblemen en was net een week thuis toen
Gerben overleed. Als weduwe heeft ze
goede jaren gehad in de Perelaar. Na
een ziekenhuisopname is Leida 2 jaar
geleden naar Zonnewiede verhuisd.
Leida’s hele leven is haar geloof een
grote steun geweest. Ze leefde met
de Bĳbel, zondagschool, catechisatie,
belĳdenis, trouw naar de kerk. En niet
te vergeten de GGG groep. Maar het
belangrĳkste was haar persoonlĳk
geloof met de Here Jezus. Hĳ was haar
borg. Op hem stelde ze haar vertrouwen. De kinderen hebben briefjes
gevonden waarop zĳ teksten schreef.
Zoals deze:
Denk ik vaak:
Eens, aan de avond van mĳn leven,
breng ik, van zorg en strĳden moe,
voor elke dag, hier mĳ gegeven, U
hoger, reiner loflied toe.
Op een ander briefje stond:
Vaak met God gebeden, en ook met
Gé Wink:
Neem Heer mĳn beide handen en leid
uw kind.
Tot ik aan de eeuwige stranden de
ruste vind!
Met benauwdheid werd Leida in het
ziekenhuis opgenomen..
Woensdagmorgen 9 september om 2
uur is Leida ingeslapen en heeft ze aan
de eeuwige stranden haar rust gevonden.
Joy Smit.
Even delen
“In de boekenkast”. Bĳ het onlangs
opruimen van mĳn boekenkast kwam
ik tussen een boekje de prachtige
zegenbede van St. Patrick tegen. Hĳ
was afgedrukt op een mooie kaart en
voorzien van een persoonlĳke tekst,
destĳds geschreven door een lieve
familie die mĳ het allerbeste toewenste
bĳ mĳn verhuizing van Hilversum naar
Almelo. Het lezen ervan ontroerde mĳ

weer net zoals destĳds. Ondanks het
feit dat deze zegenbede erg bekend is
deel ik hem bĳ deze toch graag met u.
De zegen van St. Patrick
De Heer zĳ voor u
om u de juiste weg te wĳzen.
De Heer zĳ naast u
om u in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links
en rechts.
De Heer zĳ achter u
om u te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.
De Heer zĳ onder u
om u op te vangen als u dreigt te vallen
De Heer zĳ in u
om u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zĳ om u heen
om u te verdedigen als mensen over u
heen vallen.
De Heer zĳ boven u
om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen.
nu en altĳd.
(naar: “de zegen van St. Patrick”-Ierse
monnik, 5e eeuw)
Geïnspireerd door het weer lezen
van deze mooie zegenbede, na gedane
arbeid is het immers fijn lezen, zocht ik
’s middags via Google meer zegenbeden die eveneens erg mooi waren om
te lezen. Ook stuitte ik daarbĳ op de
site: DailyVerses.net waar ik 80 bĳbel
teksten over Zegen bĳ elkaar verzameld vond. Deze site werkt met thema’s zoals ook over: Bemoediging.
Voor u allen een gezegende week
gewenst. Met een vriendelĳke groet,
Petra van Wieringen.

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

Bloemengroet. De bloemen uit de
dienst van 6 september zĳn naar dhr.
Joh. Poepjes gegaan. Uit de dienst van
13 september zĳn de bloemen naar
dhr. B. Vogelaar gegaan. Dhr. R. v. Ens
kreeg de bloemen uit de dienst van 20
september.
Overleden. Gedragen en geborgen in
Gods handen. We kregen het bericht
van overlĳden van Margje Mulder, tante
Marrie. Geboren Kuinre op 11-121922, gestorven Kuinre 16-9-2020.
Kerkdiensten
Zondag 27 september gaat Dhr. J.P.
Bredenhoff uit Wierden voor. Aanvang
van de dienst is 10.00 uur.
Zondag 4 oktober is onze voorganger Ds. A.P. Oosting uit Balk. De
dienst begint om 10.00 uur.
Zondag 11 oktober gaat om 10.00
uur Dhr. J.P. Bredenhoff uit Wierden
voor.
Ds. D.J. Lagerweĳ uit Zwolle gaat zondag 18 oktober om 10.00 uur voor.
Zondag 25 oktober is onze voorganger
Dhr. S. Bakker uit Urk. Deze dienst
begint om 10.00 uur.
Uitgebreide toer van zanger-pianist Roon Staal
Na een geslaagde corona-proof
zomer tour in juni gaat zanger-pianist
Roon Staal in september en oktober
opnieuw op pad door Nederland. Op
vrĳdag 23 oktober a.s. om 20.00 uur
komt de 40-jarige musicus langs in
de Protestantse Kerk te Kuinre om
een concert geven. Uiteraard wordt
Lees verder op pagina 13
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gehoor gegeven aan de dan geldende
maatregelen door de overheid m.b.t.
de coronapandemie....
“Amazing tenor vocal performance”
Met op authentieke wĳze gezongen
covers maar ook typerende eigen werken kunt u op uw gemak genieten van
een man met een gave stem en behendig pianospel. De legendarische zanger
Art Garfunkel (Simon&Garfunkel)
heeft een boodschap voor het grote
publiek toen hĳ zĳn Nederlandse
protege aanprees: “To whom it may
concern: Here I take great pleasure in
introducing the extraordinary talent
of Roon Staal, one of the truly great
singers in the western world! We have
been friends for years, singing together
and recording just for the beauty of
it. Let the amazing tenor vocal performance of Mr Staal now carry you
away! Very truly yours”. Ook de Britse
singer-songwriter Gilbert O’Sullivan
merkte de Nederlander op: “It’s his
voice not least his songwriting ability
that really shines throughout”.
Tĳdens het concert zĳn er naast bekende songs van eerdere cd’s als Sound Of
Silence, Imagine en Promise veel nieuwe
werken met een splinternieuw album
dat deze zomer wordt opgenomen,
ditmaal in eigen land. Nieuwe covers
en nieuwe originele werken maken net
als eerdere albums zĳn inmiddels 14de
album compleet. Zĳn meest recente
album ‘Peace’ dat deels in Nederland
en deels in Japan is opgenomen werd
goed ontvangen en is een voorbode van
wederom een bĳzonder album.
Beamerteam. In juli zĳn de diensten
weer begonnen. De kerk is corona roof
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
enz. dan mag u altĳd Clara Mulder bellen op 0527-231367. O ja, denk niet:
“laat maar.” Nee gewoon doen! We zĳn
er om elkaar te helpen.
Als kerkenraad willen wĳ u vragen als
er ziekte is of behoefte aan een gesprek
contact op te nemen met de scriba
of de ouderling. Wĳ zĳn graag op de
hoogte.
Met een vriendelĳke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.

REGIONALE DOVENDIENST?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

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 27 september
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Ezechiël 18:1-4, 25-32 en
Mattheus 21:23 -32
Zondag 4 oktober
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Jesaja 5:1-7 en Mattheüs
21:33-43
Kerkdiensten
U bent op zondagmorgen weer van
harte welkom in de kerk. Wel moet u
van tevoren een plaats reserveren. Dit
kan bĳ onze scriba, dhr. Dekker: tel.
06-106 506 72 of scriba@pk-steenwĳkerwold.nl De dienst is ook te volgen
via: www.kerkdienstgemist.nl
I.p.v. een gift in de collectezak kunt u
een bĳdrage overmaken per bank:
Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943
53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem.
Steenwĳkerwold
Kerkrentmeesters: NL17RABO0149005717 t.n.v. Kerkrentmeesters
Protestantse Gem. Steenwĳkerwold
Beroepen
De afgelopen week heb ik van de Hervormde Gemeente te Ruinerwold een
beroep ontvangen om daar de vacature
voor 0,5 werktĳd te gaan vervullen.
Bloemen
Met een hartelĳke groet en een
bemoediging zĳn de bloemen uit
de dienst van zondag 13 september
gebracht bĳ de fam. L.R. Bouwer aan
de Conincksweg, en op zondag 20 september bĳ mevr. G. Otten-Pĳlman aan
de Blaankamp.
Giften
Ds. van Veen en ouderling dhr. Klarenberg ontvingen beiden €10 voor de kerk.
Hartelĳk bedankt voor deze giften.
Overleden
In de nacht van vrĳdag 4 op zaterdag
5 september is overleden op 90-jarige
leeftĳd, mevr. Willie Verbeek-Wagter. Sinds juli was zĳ opgenomen in het
verzorgingshuis Nĳenstede. De cirkel
voor Willie Verbeek- Wagter is zaterdag in zekere zin rondgekomen, onder
de toren van Steenwĳk geboren en
onder de toren gestorven.
90 jaar mocht ze worden, ook rond
haar verjaardag op 24 mei had ze een
moeilĳke periode. Zĳ had haar verjaardag graag grootser gevierd, maar niet
alleen haar gezondheid maar ook de
corona gooide roet in het eten.
Meer dan zestig jaar heeft ze aan de
Oldemarktseweg gewoond. In dat
huis liggen alle herinneringen. De 4
kinderen zĳn daar geboren en grootgebracht, er liggen daar zoveel herinneringen, over de jeugd van de jongens,
en het leven wat zĳ in de brouwerĳ
brachten.
Het samenleven met Bertus, het
bedrĳf, alles speelde zich daar af. Ook
de zorg voor haar schoonouders, toen
die ouder werden. De kinderen zĳn
daar uitgevlogen, de jaren dat zĳ daar
alleen doorbracht toen Bertus overleden was. Al die herinneringen liggen
daar. En daarom valt het niet mee om
nog te moeten verhuizen.
Maar als je met haar sprak, vertelde
ze ook vaak over haar jeugd in Steenwĳk, de tĳd op de hbs, die zĳ drie jaar

gevolgd heeft om daarna te gaan helpen in de grossierderĳ/drogisterĳ van
haar vader. Haar ouders beslisten dit,
vertelde ze.
Maar er was ook altĳd het vertrouwen
dat zĳ in God had. Dat was er altĳd bĳ
haar. Zĳ had het van huis uit meegekregen. Belangrĳk vond zĳ ook wel de
bevestiging dat haar verstand nog goed
was, daar was ze trots op.
Bĳ het afscheid hebben we psalm 121
gelezen. Dit lied, psalm 121, is bedoeld
om onderweg te zingen. Ik stel mĳn
vertrouwen op de Heer. Wat moet je
daarvan zeggen?
Op onze reis door het leven, naar onze
eindbestemming, gebeurt er van alles.
Blĳe dagen: hoogtepunten. Droevige
dagen: dieptepunten. Stabiele dagen:
hoogvlaktes en laagvlaktes. Soms dreig
je te vallen en soms val je. Je staat
weer op en reist verder, soms geblesseerd voor lange tĳd.
We zĳn op reis naar het nieuwe Jeruzalem, naar de Godsstad, naar de
Heer. Aan die Heer hebben wĳ Willie
Verbeek toevertrouwd. Moge God zĳn
met allen, die haar missen.
Wĳ leven mee
Als u iets te melden heeft of door te
geven betreffende pastoraat, neem
dan gerust contact op met één van de
ouderlingen of met de predikant. Het
leven van mensen is vaak een weg van
op en neer. Zo ook in onze gemeente.
Sommige mensen hebben veel zorg
nodig. Er zĳn ook mensen voor wie de
toekomst onzeker is of die wachten
op spannende behandelingen of nadere
onderzoeken. En dan zĳn er de mantelzorgers die soms zwaar belast worden,
maar hun werk met veel liefde doen.
Alle zieken en hun verzorgers sterkte
toegewenst!
Bericht Raad van Kerken
Op zondag 27 september zal de vredesweek afgesloten worden in de
Grote Kerk in Steenwĳk.
Het thema is: vrede verbindt verschil.
De viering begint om 19:00 uur en
wordt georganiseerd door de Raad
van Kerken Steenwĳkerland. Aan deze
viering werken mee Jörgen Raymann
en Charine Eyny. Jörgen Raymann is
bekend als cabaratier en presentator
van verschillende televisieprogramma’s.
Daarnaast is Jörgen Raymann al 10 jaar
goodwill-ambassadeur voor Unicef. Hĳ
was minister van Vrede namens Pax
Christie. Kortgeleden sprak Jörgen
Raymann ook op de Black Live Matters
demonstratie in Almere. Als trotse
Almeerder sprak hĳ zich uit voor gelĳke kansen voor onze sterke en dynamische jeugd dat zĳ in de toekomst hun
dromen kunnen realiseren. Jörgen Raymann zal in de viering de Preek van de
leek houden. De viering zal muzikaal
worden opgeluisterd door Charine
Eyny. Charine is bekend als jongste
deelnemer van The Voice of Holland.
Naast artiest en scholiere aan de International School is zĳ maatschappelĳk
actief. Zĳ organiseert onder andere
jongeren bĳeenkomsten over maatschappelĳke vraagstukken bĳvoorbeeld
het protest: ‘Ally tegen racisme’. Van
de nieuwe wereld waarvan zĳ droomt
doet het er niet toe waar je vandaan
komt of waarin je gelooft. Een wereld
waarin het belangrĳker is wat je doet
en wat je bĳdraagt. Charine gelooft dat
muziek kan bĳdragen aan meer sociale
verbinding en de nieuwe wereld. Ook
bĳ deze viering houden wĳ ons aan de
RIVM richtlĳnen.
De viering kan door maximal 128 personen worden bĳgewoond.
Wilt u live aanwezig zĳn, dan moet u
zich van tevoren opgeven en vermelden met hoeveel personen u de viering
wilt bĳwonen, op het volgende mailadres: l.veenstra@hetnet.nl
Als u op de gastenlĳst wordt geplaatst

krĳgt u een uitnodiging/bevestiging
retour. Is er geen plaats meer voor u
in de kerk dan kunt u de viering online
meevieren. Via onderstaande link komt
u op de site: https://site.skgcollect.
nl/218/pagina/1799/startpagina.html
Met vriendelĳke groeten,
ds. Eric van Veen

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

Diensten
27 september om 10:00 uur in
de Grote Kerk, in deze dienst hoopt
ds. D. Wolters voor te gaan. De organist is mw. C. van de Berg. Collectes:
diaconie, instandhouding van de eredienst, onderhoudsfonds.
27 september om 19:00 uur in de
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds.
H.J.H. Pap en ds. D. Wolters voor te
gaan. De organist is dhr. J. Bredewout.
4 oktober om 10:00 uur in de
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds.
H.J.H. Pap voor te gaan. De organist is
dhr. A. Kroeze. Collectes: actie voor
kids Stichting Gain, instandhouding van
de eredienst, energiekosten.
4 oktober om 19:00 uur in de
Grote Kerk, in deze gezamenlĳke
jeugddienst hoopt ds. D. Wolters voor
te gaan.
Agenda
30 september 2020 om 20:00 uur,
Focus: Gezamenlĳk begin blok 3, Grote
Kerk.
2 oktober 2020 om 20:00 uur, Doopzitting, Kapel.
9 oktober 2020 om 19:00 uur, oefenen
Cantorĳ, Grote Kerk.
Opening Winterwerk 27 september
Voorzichtig aan gaan we de activiteiten
weer opstarten. Voor de kinderen de
zondagsschool, kindernevendienst en
tienerdienst. Voor de jongeren what’s
up en catechese. Voor de ouderen het
kringwerk. Sommige activiteiten worden nog niet opgestart. Voor andere
zoeken we naar nieuwe vormen. Maar
hoe of wat het seizoen zal lopen: we
beginnen rondom Bĳbel en gebed. We
varen namelĳk niet op het Coronadashboard van het kabinet, maar op
het kompas van Gods Woord!
Vanaf september zal in alle gemeenteactiviteiten blok 3 van Focus centraal
staan: Jezus in jouw wereld. Als christenen zĳn we allemaal ‘geplant’ op een
eigen plek in de samenleving. Hoe zĳn
we daar herkenbaar als leerlingen en
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volgelingen van Jezus? Zĳn we ambassadeurs van Hem? Hoe kunnen we een
nieuwe verbinding vinden tussen kerk
en werk, tussen zondag en maandag,
tussen geloof en leven? We gaan in
gesprek over concrete situaties in ons
eigen dagelĳks leven. En we spreken
ook over de vraag hoe wĳ ‘binnen’ in
de kerk beter kunnen worden toegerust voor ons leven ‘buiten’ in de
samenleving.
Komende zondag staat Jeremia 29:
4-24 centraal. Thema: ‘Waar God je
roept’.
Bĳ de avonddienst van 27 september
Tĳdens de avonddienst van 27 september zullen we afscheid nemen van
enkele ambtsdragers. Daarnaast hopen
we ook enkele nieuwe ambtsdragers te
kunnen bevestigen in het ambt.
De schriftlezing voor de dienst komt
uit de eerste brief van Johannes we
lezen de eerste 17 verzen van het
tweede hoofdstuk. “Kinderen, ik schrĳf
u dit opdat u niet zondigt. Mocht een
van u echter toch zondigen, dan hebben wĳ een pleitbezorger bĳ de Vader:
Jezus Christus, de rechtvaardige. 2Hĳ
is het die verzoening brengt voor onze
zonden, en niet alleen voor die van
ons, maar voor de zonden van de hele
wereld. 3Dat wĳ God kennen weten
we doordat we ons aan zĳn geboden
houden. 4Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar
zich niet aan zĳn geboden houdt, is
een leugenaar; de waarheid is niet in
hem. 5In wie zich aan Gods woord
houdt, is zĳn liefde ten volle werkelĳkheid geworden; hierdoor weten we dat
we in hem zĳn. 6Wie zegt in hem te
blĳven, behoort in de voetsporen van
Jezus te treden. 7Geliefde broeders en
zusters, ik houd u in deze brief geen
nieuw gebod voor maar een oud, dat
u vanaf het begin bekend is. Dat oude
gebod is de boodschap die u gehoord
hebt. 8Toch is het ook een nieuw
gebod, omdat de duisternis wĳkt en
het ware licht al schĳnt, en dit is werkelĳkheid in Jezus’ leven en in uw leven.
9Wie zegt in het licht te zĳn maar zĳn
broeder of zuster haat, bevindt zich
nog altĳd in de duisternis. 10Wie de
ander liefheeft, blĳft in het licht en
komt niet ten val, 11maar wie de ander
haat, bevindt zich in de duisternis. Hĳ
gaat zĳn weg in het duister, zonder te
weten waarheen die weg voert, want
de duisternis heeft hem blind gemaakt.
12Kinderen, ik schrĳf u dat uw zonden
u vergeven zĳn omwille van zĳn naam.
13Ik schrĳf u, ouderen: u kent hem die
er is vanaf het begin. Ik schrĳf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf
is overwonnen. 14Kinderen, ik schrĳf
u dus dat u de Vader kent. Ouderen,
u schrĳf ik: u kent hem die er is vanaf
het begin. Jongeren, u schrĳf ik: u bent
sterk, het woord van God blĳft in u, en
u hebt het kwaad overwonnen. 15Heb
de wereld en wat in de wereld is niet
lief. Als iemand de wereld liefheeft,
is de liefde van de Vader niet in hem,
16want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet
uit de Vader voort maar uit de wereld.
17De wereld met haar begeerte gaat
voorbĳ, maar wie Gods wil doet blĳft
tot in eeuwigheid.
Bĳ de ochtenddienst van zondag
4 oktober, het is de derde zondag van
de herfst.
Tĳdens het kindermoment willen
we volop de aandacht richten op de
schoenendoosactie: ‘Wie geef jĳ een
onvergetelĳk cadeau?’ Zie voor de
nodige info hieronder. De schriftlezing
van die ochtend vinden we in 1 Johannes 2 vanaf vers 18. 18Kinderen, het
laatste uur is aangebroken. U hebt
Lees verder op pagina 14
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gehoord dat de antichrist zal komen.
Nu al treden er veel antichristen op,
en daardoor weten we dat dit het
laatste uur is. 19Ze zĳn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden
niet bĳ ons, want als ze werkelĳk bĳ
ons hadden gehoord, zouden ze bĳ ons
gebleven zĳn. Maar het moest aan het
licht komen dat niemand van hen bĳ
ons hoorde. 20U echter bent gezalfd
door de heilige, u allen weet dat. 21Ik
schrĳf u niet omdat u de waarheid niet
zou kennen, maar juist omdat u die kent
en omdat uit de waarheid nooit een
leugen voortkomt. 22Bestaat er een
grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon
niet erkent. 23Ieder die de Zoon niet
erkent, heeft ook de Vader niet. Wie
de Zoon erkent, heeft ook de Vader.
24Wat uzelf betreft: wat u vanaf het
begin hebt gehoord, laat dat in u blĳven. Als in u blĳft wat u vanaf het begin
hebt gehoord, zult u in de Zoon en in
de Vader blĳven. 25En dit is wat hĳ ons
heeft beloofd: het eeuwige leven. 26Dit
wilde ik u schrĳven over hen die proberen u te misleiden. 27Wat uzelf betreft:
de zalving die u van hem ontvangen hebt
is blĳvend, u hebt geen leraar nodig. Zĳn
zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blĳf daarom in hem, zoals
zĳn zalving u geleerd heeft. 28Blĳf dus in
hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zĳn wanneer hĳ verschĳnt en
hoeven we ons niet te schamen bĳ zĳn
komst. 29U weet dat hĳ rechtvaardig is,
en u moet daarom wel inzien dat ieder
die rechtvaardig leeft uit God geboren
is. 31Bedenk toch hoe groot de liefde is
die de Vader ons heeft geschonken! Wĳ
worden kinderen van God genoemd, en
dat zĳn we ook.
Jeugddienst 4 oktober
Op 4 oktober is er een jeugddienst in
de Grote Kerk. Thema: ‘Van God los?’
In deze Corona-tĳd komt iedereen wat
meer op afstand van elkaar te leven.
Anderhalf meter of meer is het devies.
Maar komt God ook wat meer op
afstand te staan? Misschien wel doordat
je niet meer zo vaak naar de kerk kunt,
of jeugdactiviteiten minder doorgaan.
Alle jongeren tussen de 12 en 18 zĳn
voor deze dienst uitgenodigd, samen
met hun gezinnen. Geef je op via de
website!
En, o ja: neem je mobiel mee… we willen namelĳk iets interactiefs doen ;-)
Kringwerk: juist nu!
‘Wat mis je het meest in Corona-tĳd?’
Het antwoord dat misschien wel het
vaakst wordt gegeven is: de gemeenschap. ‘Het is fantastisch dat we weer
naar de kerk kunnen en dat we weer
wat mogen zingen, maar het is zo kil
zonder het praatje met je buurman, of
buurvrouw.’ Er hangt een groot risico
aan het gemeenteleven in deze tĳd:
dat we steeds meer los zand worden.
Daarom is het misschien wel belangrĳker dan ooit om in kleine kringen bĳ
elkaar te komen. Met 6 mensen thuis,
twee-aan-twee wandelen, met een iets
grotere groep in Tilvoorde of de Kapel.
Elkaar weer spreken en samen de verbinding leggen tussen geloof en dagelĳks leven, tussen kerkdiensten en de
praktĳk van ons bestaan. Als het goed is
krĳgt ieder gemeentelid een flyer thuis
met al het kringwerk dat rondom Focus
plaatsvindt. Deze flyer ligt ook achterin
de kerk en staat op de website. Het
kan enorm verrĳkend zĳn om juist nu
bĳ een kring aan te sluiten! Van harte
welkom!
Startavond 30 september
Op woensdagavond 30 september willen we inhoudelĳk het seizoen aftrappen. Elk gemeentelid is van harte
welkom: alle leden van de kringen en

iedereen die belangstelling heeft. We
komen samen in de Grote Kerk rondom het centrale thema van blok 3 van
Focus ‘Jezus in jouw wereld’. Aanvang:
20 uur. De kerk is een half uur eerder al
open. Welkom!
Giften
De Diaconie ontving via Heidi Kramer
€10. Het College van Kerkrentmeesters ontving via Heidi Kramer €50
(omdat kerkbezoek op dit moment niet
mogelĳk is) om naar eigen inzicht te
besteden. Het College van Kerkrentmeesters ontving € 500 voor de Kerk
via bankrekeningnummer NL75RABO0301801886. Hartelĳk dank voor
deze giften.
Bloemengroet
Er zĳn afgelopen week, als teken van
medeleven en als groet van de gemeente, bloemen gebracht bĳ dhr. en mw.
Rook - Visscher, Leeuwte 60, zĳ waren
12 september 40 jaar getrouwd, bĳ Mw.
Apeldoorn - Knol, J.van Dieststraat 86,
bĳ mw. Driezen - Mondria, G. Schenckstraat 68, bĳ dhr. Driezen, Marjolein
332, en bĳ dhr. Bakker, Heilige Geeststeeg 1, hĳ stopt met schoonmaken van
de kerk, bedankt voor de jarenlange
inzet.
Doopzitting
Voor de doopdienst van 11 oktober is
er doopzitting op vrĳdagavond, 2 oktober. Beide doopouders worden om
20.00 uur verwacht in de Kapel.
Verjaardagsfonds VollenhoveStad
Hierbĳ laten we even weten, dat we per
1 september, weer voorzichtig begonnen zĳn met het Verjaardagsfonds. De
lopers laten u als jarige weten, of zĳ de
gift ophalen, of dat u de gift bĳ hen thuis
wilt bezorgen.
Uiteraard is storten via de bank ook
mogelĳk. Het rek.nr. is: NL69RABO0301807426 tnv.Herv.Gemeente
Vollenhove inz.Verj.fonds V’hove-Stad.
Namens de lopers een hartelĳke groet
van Hennie Klaver
Belĳdenis en doop
In een bĳzondere middagdienst op
zondag 13 september met als thema:
belĳden is doen hebben de volgende
catechisanten belĳdenis gedaan: hierbĳ
hun roepnaam en doopnaam en belĳdenisteksten:
Irene Been (Elisabeth Trĳntje)
Ps 37:3 vertrouw op de HEER en doe
het goede, bewoon het land en leef er
veilig
Henry Eenkhoorn (Henk-Jan)
Ps.37:4 Zoek je geluk bĳ de HEER, Hĳ
zal geven wat je hart verlangt.
Tjalling Alons (Pieter Tjalling)
Matth. 5: 5 Zalig de zachtmoedigen
want zĳ zullen de aarde beërven
Hennique Knobbe (Hennie)
Matth. 5:6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid want zĳ zullen
verzadigd worden
Hesmé Naberman (Hesmé)
Matt. 5:8 Zalig de reinen van hart, want
zĳ zullen God zien
Kjell Kuiper (Kjell)
Psalm 36:10b in uw Licht zien wĳ het
licht
La-vie Rook (La-vie)
Psalm 36:10 a Want bĳ U is de bron van
het leven
Sanne Rook (Sanne)
Johannes 8:12a Ik ben het licht der
wereld
Tineke Steenbergen- Schuurman (Tini)
Johannes 8:12b Wie mĳ volgt loopt
nooit meer in de duisternis, maar heeft
licht de leven geeft
Lianne Roskam (Lubie Lianne)
Psalm 150:3 Loof Hem met hoorngeschal, loof Hem met harp en lier
Stephan Veldman (Stephan Roy)
Psalm 150:6 Alles wat adem heeft loof
de HEER
Henriëtte Visscher – Buitink (Hendrika
Henrita)

Psalm 105:1 Loof de HEER…maak zĳn
daden bekend onder de volken
Gerjan Visscher (Gerjan)
Psalm 105:3b Wees blĳ van hart, u die
de HEER zoekt
De kleine Bram Visscher is net als zĳn
vader Gerjan gedoopt zĳn doopnaam is
Bram Jacob
Psalm 105: 8-9 Hĳ gedenkt voor eeuwig
zĳn verbond dat Hĳ met Abraham sloot
Wie geef jĳ een onvergetelĳk
cadeau?
Schoenendoosactie.
Van schoenendoos tot onvergetelĳk
cadeau. Onderwĳs is zoveel meer dan
leren schrĳven en rekenen. Door mee
te doen met actie 4 kids schoenendoosactie leren kinderen een waardevolle
les: dat geven om een ander belangrĳk
is. En krĳgen leeftĳdsgenootjes in arme
landen een onvergetelĳk cadeau!
Kinderen in Nederland vullen een
schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftĳdsgenootjes die in moeilĳke omstandigheden leven. Ze doen daarmee iets
concreets voor arme vriendjes
Als kerk willen wĳ ook dit jaar weer,
samen met de scholen, van harte aan
deze actie meedoen. Daarbĳ kunnen
we niet zonder uw hulp. Helpt u mee?
Laten we samen de schouders zetten
onder deze prachtige actie!
De gevulde en versierde dozen kunnen
ingeleverd worden op zaterdag 3 oktober van 1600-1800 uur bĳ de Grote
Kerk, de Kapel of de Mariakerk.
De gemeenteleden die uitgenodigd zĳn
voor de morgendienst van zondag 4
oktober, mogen de schoenendoos dan
ook meenemen.
Wilt u geen schoenendoos vullen maar
toch iets geven, in de hal van de kerk
komt, een doos te staan waar u uw
spullen in kunt doen. Ook is de diaconie-collecte deze zondag bestemd voor
Actie 4Kids.
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kerkelĳk werker Mw. Heidi Kramer,
tel. 0527-613766 of 06-30016897
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Onderstaand Im memoriam van Mw.
Tuik heeft al in de zondagsbrief gestaan
maar in de week dat het GZ niet verscheen. Op verzoek plaatsen we het
nogmaals voor de lezers van het GZ:
In Memoriam Geertje Janna Tuik
– Helmhout
Na een korte periode van ziekzĳn is
op dinsdag 28 juli Geertje Janna Tuik
– Helmhout overleden op de leeftĳd
van 86 jaar. Gé Helmhout werd op 7
december 1933 geboren op Werkhorst
in Meppel. Vanaf 1953 was zĳ in dienst
van de diaconie van de hervormde kerk
in Delfzĳl als gezinsverzorgster. In Delfzĳl heeft ze Willem Tuik ontmoet. In
1955 zĳn ze getrouwd, naar haar zeggen
omdat je anders geen huis kreeg, haar
ouders vonden haar wat jong en achteraf vindt ze dat zelf ook. Er kwamen
twee kinderen: Lammineke en Ellard.
In de afscheidsdienst op 1 augustus jl.
stonden we stil bĳ woorden uit de Prediker:
‘Voor alles is er een vastgestelde tĳd, en
er is een tĳd voor alles wat er is onder
de hemel…’
Het werk van haar man bracht me
zich mee dat er voor de plek waar zĳ
woonden een soort van vastgestelde
tĳd was. Vanuit Delfzĳl verhuisden zĳ
naar Hoevelaken en vervolgens naar

Mĳnsheerenland waar zĳ een prachtige
tĳd hebben gehad. In 1981 werd Willem
Tuik burgemeester van de gemeente
Brederwiede en kwamen zĳ in Vollenhove wonen.
Hoewel het niet altĳd even gemakkelĳk
was om weer aan nieuwe mensen, nieuwe gewoontes en een nieuwe omgeving
te wennen, was het voor Gé Tuik wel
belangrĳk dat je kon genieten van alles
en iedereen. De zorg en aandacht die zĳ
voor anderen had, gaven haar veel voldoening. Ze hield van reuring om haar
heen. Elke dag weer gaf ze – waarschĳnlĳk onbewust – gehoor aan de woorden
van de Prediker:
“Ik heb gemerkt dat er voor de mens
niets beter is dan zich te verblĳden en
het goede te doen in zĳn leven, ja ook,
dat ieder mens eet en drinkt en het
goede geniet van zal zĳn zwoegen. Dat
is een gave van God”.
Natuurlĳk zĳn er dingen geweest die
niet leuk waren. Minder mooie ervaringen- ook als kind al in die oorlogsjaren
– die enorme invloed gehad hebben
in haar leven. Ondanks dat alles bleef
ze altĳd zorgzaam en betrokken – tot
op het laatste moment toe. Nadat zĳ
half maart als het ware werd stilgezet
door alle maatregelen die getroffen
werden vanwege de corona-uitbraak,
werd dat half mei nog eens meer doordat zĳ ongeneeslĳk ziek bleek te zĳn.
Voor haar en allen die bĳ haar horen
nauwelĳks te bevatten: een vrouw die
ruim 85 jaar nooit iets had gehad, kon
nu niet meer beter worden. Natuurlĳk
wist ze dat er een tĳd was om geboren
te worden en een tĳd om te sterven,
maar ja… dat bracht ook wel vragen
met zich mee: Hoe zal het gaan? Wat
als ik niet meer wakker wordt? Vragen
waarop we geen antwoord kunnen
geven dan alleen woorden bĳv. uit Psalm
138 Als ik omringd door tegenspoed,
bezwĳken moet, schenkt Gĳ mĳ leven.
We mochten tegen haar zeggen dat
God Zelf met haar mee zou gaan over
die aardse levensgrens heen naar de
hemelse gewesten waar zĳ met blĳdschap opgewacht zou worden om daar
meer dan volop te kunnen genieten van
alles dat daar zoveel mooier en beter
is dan hier. Blĳkbaar was dat voor haar
toch genoeg om te weten. God Zelf
heeft haar de rust gegeven om uiteindelĳk alles en iedereen waarvan ze hier
zo genoten heeft los te laten. Ze heeft
mogen ervaren dat die genade voor
haar genoeg was.
Pastoraat
Wicher van de Berg, Baarloseweg
23, herstelt in het ziekenhuis van een
geslaagde operatie. We bidden hem
kracht en gezondheid toe.
Ter overweging
Elders in dit GZ wordt u van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan het
kringwerk. Ik las laatst een uitspraak:
‘Een gemeente zonder bloeiend kringwerk, is gestopt met een gemeenschap
te zĳn en verworden tot een supermarktkerk.’ Misschien een beetje kort
door de bocht, maar het zette me
wel aan het nadenken. Is de kerk iets
waar je komt halen wat jĳ wil, op het
moment dat jĳ dat wil en in de vorm
waarop jĳ dat wil (net als in een supermarkt)? Of is de kerk een gezin, waarin
je deelneemt aan het gezamenlĳke
gesprek?
Met een hartelĳke groet, Dick Wolters
We leven mee…
Ds. Datema, Voorpoort 19, is inmiddels
weer thuis waar hĳ weer op krachten
mag komen. Mevr. Datema is afgelopen
maandag geopereerd en revalideert nu
thuis.
De afgelopen week heb ik in verschillende diensten stil gestaan bĳ het jaarthema van de PKN voor komend winterseizoen: Het goede leven – aan de
hand van woorden uit Mattheüs 13:44-

46 – de verborgen schat en de bĳzon- Vervolg van pagina 1
der waardevolle parel als tekenen van
Gods Koninkrĳk. Dat is niet iets voor
de toekomst als een soort van utopie.
Gods Koninkrĳk is nu al aanwezig en
laat Gods liefde voor mensen zien. Die
liefde zien en ervaren we niet altĳd,
maar het is er wel – verborgen aanwezig
als de schat in de akker en zo kostbaar
als die bĳzondere parel.
Als je die liefde vindt, weet je direct: dát
is het goede leven, zelfs in tĳden waarin
allerlei minder mooie dingen en narigheid je levenspad kruisen.
In de Opwekkingsbundel staat een
lied waar de melodie misschien niet zo
bekend van is, maar waarvan de woorden goed aansluiten bĳ het idee van het
goede leven:
Wat mĳ dierbaar was, wat ik vinden wou,
dingen waar ik mĳ aan binden zou,
Alles wat ik zocht, kennis, macht of geld
heeft geen waarde meer.
Wat werkelĳk telt: Ik wil U kennen, Jezus;
dat is mĳn grootste schat.
U verlost, U bevrĳdt, U bent mĳn gerechtigheid;
O, ik hou van U...
Hartelĳke groet en Gods zegen.
Heidi Kramer
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Overleden Maria Visscher van Sloten
Overleden is op 18 september 2020
Maria Visscher - van Sloten, in de
leeftĳd van 85 jaar ze woonde Groenestraat 38a in Vollenhove, voorheen
Vossenkamp in Sint Jansklooster. De
dienst van woord en gebed zal d.v.
plaatsvinden op donderdag 24 september om 11.00 uur in de Kapel in Sint
Jansklooster. Voorbede willen we doen
voor haar kinderen, kleinkinderen achterkleinkinderen. In een volgende editie
willen we een in memoriam plaatsen.
Catechisatie in Sint Jansklooster
begint op maandag 28 september.
Beste catechisanten,
Het catechisatie seizoen gaat binnenkort weer van start en hierbĳ jullie
zĳn van harte uitgenodigd. We hopen
natuurlĳk net als vorig jaar dat we weer
op jullie kunnen rekenen. We hopen
er een leerzaam en gezellig jaar van te
mogen maken. Zie onderstaande tĳden.
In verband met coronamaatregelen
beginnen we in de consistoriekamer
om 17.00 uur. Daarna wordt de ruimte
geventileerd. Groep 2 begint ook in de
consistoriekamer en groep 3 krĳgt les
in de Grote zaal.
Groep 1: (leeftĳd 12-13 )1e en 2e jaar
voortgezet onderwĳs, aanvang 17.00 17.45.
Groep 2: (leeftĳd 14 -16) 3e en 4e jaar
voortgezet onderwĳs, aanvang 18.45 19.30.
Groep 3: (16+), aanvang 19.30 - 20.15
We zien jullie graag op maandag 28
september, Kapel, Molenstraat te Sint
Jansklooster. Met uitzondering van de
herfstvakantie op 12 oktober. Is er in
principe elke week catechisatie tot en
met maandag 14 december.
Hartelĳke groet, Ds Pap, Grietje de
Olde en Heidi Kramer.
Huwelĳksjubileum
Op 3 september 2020 waren Jan en
Grietje Klappe- Spans 40 jaar getrouwd.
Lees verder op pagina 15
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ekenen van
et iets voor In dankbaarheid hebben ze deze dag
van utopie. mogen vieren. De woorden uit hun
trouwtekst kwamen uit Johannes 8 vers
nwezig en
sen zien. Die 12: “Ik ben het Licht der wereld; wie
Mĳ volgt zal nimmermeer in de duisterniet altĳd,
rgen aanwezignis wandelen, maar hĳ zal het licht des
zo kostbaar levens hebben.
We feliciteren Grietje en Jan van harte
t je direct: dátmet dit jubileum. We hopen dat ze op
tĳden waarin hun levensweg steeds meer de liefde
en en narig- mogen proeven die blĳft. Is geloven
iets anders dan zich-open-stellen voor
de geschenken van God, die in wezen
taat een
hien niet zo Liefde is? We danken hen beiden voor
an de woor- al het werk dat ze doen in en rondom
idee van het onze gemeente, en hopen dat ze zo nog
lang tot zegen mogen zĳn. Het echtpaar
k vinden wou, Klappe-Spams woont Oppen-Swolle
58a in Vollenhove.
en zou,
acht of geld Huwelĳksjubileum
Op 12 september hebben Grietje en
kennen, Jezus; Geuje Rook – Visscher hun 40 jarig
huwelĳksjubileum mogen vieren. We
mĳn gerech- feliciteren hen van harte en bidden het
echtpaar Gods nabĳheid toe.
‘Heer God zegen ons huwelĳk zodat
we nooit arm aan liefde worden. Leer
ons zorgzaam omgaan met ons teer en
egen.
kwetsbaar geluk, waarvan we de rĳkdom nooit helemaal kunnen beseffen.
A M B T Blĳf ons nabĳ om U en elkaar trouw te
blĳven, ons leven lang.’ Het echtpaar
Rook-Visscher woont Leeuwte 60 in
88,
Sint Jansklooster
er,
Belĳdenis catechisanten
Mensen, jonger of ouder, die meer
van het geloof willen weten, mogelĳk
ollenhove.nl
ervoer nadenken om bleĳdenis te doen,
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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

e en 4e jaar Ik ben de hand en jĳ de voet,
vang 18.45 - wĳ zĳn allebei nodig.
Wat ik niet kan, kan jĳ juist goed.
.30 - 20.15 Niemand is overbodig.
Jĳ bent gemaakt om mee te spelen,
andag 28
raat te Sint te lachen en te huilen en alles mee te
ring van de delen.
ber. Is er in Niemand is minder, niemand is meer,
satie tot en ieder is nodig, bĳ de Heer.
Diensten
r.
27-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J.
Grietje de
Menkveld
1e collecte: Vredeswerk, 2e collecte:
Kerk en onderhoud, 3e collecte: Kerk
en Jan en
aar getrouwd. en onderhoud t.b.v. onderhoud orgels.
4/10 – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J.
Menkveld – Jeugddienst. 1e collecte:

Jeugdwerk, Extra collecte: Kerk en
Israël.
11/10 – 9.30 uur – Voorganger: ds. W.J.
Menkveld. 1e collecte: diaconie, 2e collecte: Kerk en onderhoud.
Bĳwonen kerkdienst. De kerkenraad is blĳ dat we (met een beperkt
aantal personen) als gemeente kunnen
samenkomen. Om e.e.a. in goede banen
te leiden is het wel noodzakelĳk dat u
zich van tevoren opgeeft.
Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bĳwonen
dan kunt u zich per e-mail opgeven
voor vrĳdagmiddag 12.00 uur voor
de eerstvolgende zondag via scriba@
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Wanneer er plaats voor u is, krĳgt u
voor zaterdagmiddag 12.00 uur een
bevestiging per e-mail. Krĳgt u geen
bevestiging, dan kunt u de dienst dus
niet bezoeken. U kunt zich ook voor
meerdere zondagen tegelĳk opgeven
maar houdt u dan wel in de gaten voor
welke zondag u een bevestiging krĳgt.
De dienst wordt ook uitgezonden
maar u komt niet in beeld. De camera
is gericht op de voorganger, eventueel
dienstdoende kerkenraadsleden en
beamer.
NB: Wĳ vragen u in ieders belang van
het onderstaande goede nota te nemen:
- Als u verkouden bent of andere klachten hebt blĳft u natuurlĳk thuis.
-Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie: https://
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/
risicogroepen ) onder de risicogroepen
vallen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zĳn omdat zĳ een verhoogd
risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. 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.
-Houdt altĳd in ieder geval 1,5 meter
afstand.
-Wacht bĳ de deur van de hoofdingang.
De koster wĳst u een zitplaats aan.
- Desinfecteer uw handen bĳ binnenkomst.
- Zing niet helemaal voluit.
De dienst is ook te volgen via de site
van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.
U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.
De kerkenraad
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 13 september jl. gingen naar de heer J. Stam,
Belterweg, i.v.m. zĳn verjaardag. In
Wanneperveen werden deze week
bloemen gebracht bĳ mw. M. WintersHuisman, Weth. Vosstraat, zĳ is 4 september jarig geweest, en bĳ de heer en
mw. Stoter -Heite, Veneweg, als blĳk
van medeleven.
De bloemen uit de dienst van 20
september gingen naar de heer J. de
Goede, Havezatherweg, i.v.m. zĳn 81ste
verjaardag. In Wanneperveen werden
bloemen gebracht bĳ mw. T. StummelWinters, Bovenboerseweg, en bĳ mw. J.
Zwiers-Lok, Zonnewiede. Voor beiden
ter bemoediging.
Jarigen oktober
Volgende maand hopen onderstaande
Venigers hun verjaardag te vieren.
04-10 Mw. A. Oosterhof-Boonstra,
83 jaar.
05-10 Dhr. J. Bakker, 83 jaar.
08-10 Dhr. W.D. Soer, 80 jaar.
13-10 Dhr. A.H. Wildeboer, 81 jaar.
16-10 Dhr. C. Heidema, 80 jaar.
18-10 Mw. M. van Vianen-Hoffman,
87 jaar.
21-10 Mw. A.P. van Velzen-Tuin, 87 jaar.
27-10 Mw. M. Lĳkendĳk-Smit, 87 jaar.
27-10 Dhr. A. Huisman, 83 jaar.
Allen alvast van harte gefeliciteerd en

Gods zegen gewenst.
Kerkenraadsverkiezingen:
Vanuit de gemeente zĳn voorgedragen
en door de kerkenraad verkozen:
Voor Belt-Schutsloot:
- in de vacature ouderling kerkrentmeester: Leon Schaap
- in de vacatures ouderling: Teun Knobbe en Gerda van Bakel-Jonkman
Voor Wanneperveen:
- in een van de vacatures ouderlingen
kerkrentmeester: de heer Jan Minnema
Kandidaten hebben een week de tĳd
om over hun roeping na te denken.
Zondag 27 september hopen wĳ hun
beslissing te vernemen.
Preek app. Doe mee met de preekapp; laat weten wat je van de laatste preek vond en lees wat anderen
ervan vinden. Geef je op per app; 06
40428018 of mail; jmenkveld@solcon.nl
Vanuit de gemeente. Rob Pors
mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. De operatie is goed gelukt en we
kĳken met vertrouwen vooruit. Adriaan Huisman werd kort opgenomen in
het ziekenhuis maar is inmiddels ook
weer thuis. Wel zĳn er nog zorgen.
Verder zĳn mĳ geen ziekenhuisopnamen bekend. We zĳn dankbaar voor de
gebeden die verhoord werden en bidden tegelĳk voor kracht en wĳsheid op
de weg die we te gaan hebben als die
weg ons zwaar valt om welke reden
dan ook.
Vanuit de Pastorie. Deze week
overkwam het mĳ weer dat ik, terwĳl
ik bĳ iemand thuis zat zag dat mĳn
handen niet goed schoon waren. Dat
heb je soms als je even tussendoor
wat aan een fiets doet of zo. Er moet
even snel wat gemaakt worden of even
helpen met iets. Vlug handen wassen en dan later merken dat sommige
vlekken er niet zo makkelĳk afgaan en
sommige plekken niet zo snel schoon
worden. Helaas is dat dan zichtbaar.
Met corona is het juist omgekeerd.
We wassen telkens weer onze handen, maar we weten niet of er corona
op zat toen we begonnen en we zien
daarna niet of het eraf is. Toch maar
weer doen, je weet nooit. Want we
willen graag schone handen, zichtbaar
en onzichtbaar. Als gelovigen doen we
dat ook. Soms weet je dat je ‘vuile’
handen hebt gemaakt en dat was je
er zo maar niet af. Soms weet je het
niet zo precies maar ook dan is het
goed om ze schoon te wassen. Niet
met een pompje maar met een gebed.
Elke keer weer hebben we vergeving
nodig, voor die dingen die we beseffen,
maar ook voor zoveel dat we niet eens
doorhebben. Here Jezus, vergeef mĳn
verkeerde handelen en geef mĳ schone
handen!
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 27 september 9.30 uur:
In deze dienst gaat ds. Egbert Fokkema uit Twello voor. Ouderling van
dienst is Henry Bos en het orgel wordt
bespeeld door Theun Hoen. De uit-

gangscollecte is voor het onderhoudsfonds. De bloemen worden bezorgd
door Benia Lenstra en de zorg voor
de kinderen is in handen van Marga en
Inge. De opname wordt rondgebracht
door de Benia Lenstra. De ophaaldienst wordt verzorgd door Gerit Hop
(0521-854343).
Zondag 4 oktober 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 Klaas Pesman. De uitgangscollecte is voor het orgelfonds.
De bloemen worden bezorgd door
Willy Scholten en de zorg voor de
kinderen is in handen van Pieter. De
opname wordt rondgebracht door
David Raggers. De ophaaldienst wordt
verzorgd door Cor Sĳbesma (0521588093).
Collecten. 13 september: diaconie:
€43,15; kerk €30,90 en de uitgang voor
het jeugdwerk: €23,85.
20 september: diaconie: €33,10; kerk
€25,55 en de uitgang voor het plaatselĳk kerkenwerk: €33,75.
Voor de kerk is er een gift van €10,=
binnengekomen. Hartelĳk dank voor
uw gaven.
Bloemen. 13 september zĳn de
bloemen meegegaan met de nieuw
bevestigde en de scheidende ambtsdragers en zĳn als groet en bemoediging
bezorgd bĳ Nathalie Ruiter, Janny Hop
en de familie Rouwendaal en op 20
september zĳn ze bezorgd bĳ de familie P. Bĳlefeld.
Verjaardagen en jubilea. Op 5
oktober viert mevrouw F. SchelhaasHielkema, Markeweg 41, Blesdĳke haar
92ste verjaardag. Een hartelĳke felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar
gewenst.
Op 29 september viert de familie C.
van Bemmel, Steenwĳkerweg 204 dat
ze 25 jaar getrouwd zĳn en op 6 oktober viert de familie J. de Boer, Paasloregel 31 eveneens dat het 25 jaar
geleden is dat ze getrouwd zĳn. Beide
echtparen wensen we een mooie dag
toe en nog vele jaren samen.
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: We zĳn dankbaar
dat tĳdens de coronacrisis een groep
theologiestudenten in Indonesië besloten heeft om zelf Bĳbelstudies te houden. Mooi dat deze studenten de kans
zagen om dat wat zĳ leerden ook weer
zelf in de praktĳk te brengen.
Kopĳ GZ. De kopĳ voor het volgende
zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlĳk zondag 4 oktober 12.00 uur bĳ de
scriba.
Wat hebben we met elkaar een mooie
startzondag gehad. Fĳn dat we weer
konden koffiedrinken na de dienst.
Het thema ‘Het goede leven’ kwam zo
goed tot z’n recht. Ik las er ook mooie
woorden over bĳ de Protestantse kerk
Nederland. “Wat je vanuit het geloof
kunt zeggen, is dat het goede leven
ook alles met God te maken heeft. Hĳ
maakt het leven goed. Niet in de zin
van succesvol of moreel beter, maar je
leven - met alle vreugde en verdriet wordt in een ander kader gezet. Het
licht van God, het licht van vergeving,
valt over jouw leven. Het samenleven
met anderen, met mensen die je lief
zĳn, geeft zin. Het geeft zin om er voor
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elkaar te zĳn. Nu we de pĳn ervaren
van elkaar niet nabĳ kunnen zĳn, beseffen we maar al te goed hoe waar dit
is. Tegelĳkertĳd voegt het christelĳke
perspectief nog iets toe: in die ander
komt iets van God naar je toe. En niet
alleen in de ander die je graag mag of
die dezelfde hobby’s heeft, maar ook in
de ander die een beroep op je doet, of
in de ander die je stoort.”
Namens de kerkenraad een hartelĳke
groet, Henry Bos ouderling-scriba
Van de predikant
Overlĳden. Zaterdagavond 19 september overleed Gerritje - Gerrie
- Raggers, geboren Gaal (Lenna 146,
Wolvega). De uitvaart vindt plaats op
donderdagmorgen 24 september in het
crematorium te Meppel. Ons meeleven gaat uit naar de kinderen en kleinkinderen. In de volgende editie van het
GZ zal een in memoriam te lezen zĳn.
Pastoralia. Nog altĳd is onze ouderling-kerkrentmeester Janny Hop - Berger niet hersteld. Gelukkig mocht zĳ
wel weer snel uit het ziekenhuis naar
huis.
Ds Piet Bĳlefeld, oud-studentenpredikant in Amsterdam, gaat ons verlaten.
Vele jaren hadden hĳ en zĳn vrouw een
tweede verblĳf in hun woning op De
Pol, die hĳ eigenhandig verbouwd had,
en bezocht hĳ onze diensten. Zo was
hĳ één van ons geworden. Nu het huis
verkocht is, zal alleen nog Amsterdam
de woonplaats zĳn. We zullen Piet missen en wensen hem en zĳn vrouw Else
alle goeds. Hun adres: Linnaeusparkweg 178-1, 1098 EP Amsterdam.
Diensten. Ondanks de corona-beperkingen hadden we een mooie startzondag, met na de dienst, waarin Marga
en Corjan de gemeentezang verzorgden en Charita en haar moeder Ali de
schriftlezingen, ‘kaarten (voor gemeenteleden die er niet (meer) bĳ kunnen
zĳn) en taarten’. Het was fijn om met
zovelen elkaar weer te ontmoeten. En
de taarten waren heerlĳk…
Op weg naar zondagmorgen Een
nieuw initiatief! Samen je inlezen in
de teksten voor de komende zondag.
Bĳbelkennis is niet nodig, laat staan
vereist. De ervaring wĳst uit dat deelname aan zo’n voorgesprek leidt tot
meer betrokkenheid bĳ de dienst. Op
4 oktober is het, als vanouds op de
eerste zondag van oktober, Israëlzondag. Op het rooster staan als lezingen
Jesaja 5: 1-7 en Mattheüs 21:33-43. Op
het eerste gehoor ‘anti-Israël’-lezingen.
Maar het blĳft bĳzonder dat dit volk
zoveel zelf-kritische profetische teksten heeft bewaard en overgeleverd! In
die houding gaat het volk van God ons
voor. Die teksten zĳn een appèl om
telkens weer terug te keren tot onze
ware bestemming, en daarmee: naar
het Goede Leven. Namelĳk door het
goede te léven.
Een hartelĳke groet aan u, aan jou, ds.
Gerrit van den Dool
De jaarrekening. De rekening 2019
van de kerkrentmeesters ligt ter inzage van 26 september tot 3 oktober
bĳ kerkrentmeester Adrie Winters,
Steenwĳkerweg 156, Willemsoord.
Graag even een belletje vooraf, tel.
0521-588515.
De Kerkrentmeesters.

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

Al ruim 100 jaar advies en
woningstoffering op maat

Wij maken magazines: van de kerken,
voor toeristen. Om hun te laten weten
dat ze welkom zijn. In de omgeving èn
in de kerken.

- Gordijnen
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

Stichting Welkom in de Kerk werkt
zonder winstoogmerk. U bent welkom
op: www.welkomindekerk.nl

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

De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55
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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
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Zondagsblad
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Ga naar:
www.gezamenlijkzondagsblad.nl

€ 8,9

Of vul de bon in:
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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

