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Genade voor kwetsbare hinkepoten

Beeldenstorm

10

Commentaar

Moed
DOOR

Onlangs vroeg dr. René de
Reuver, scriba van de generale synode van de PKN, in
een overdenking aandacht
voor het begrip ‘genade’.
Eerder schreef hij daarover
in ‘Van U is de toekomst’, het
nieuwe visiedocument van
de kerk; ‘genade’ is daarin
kernwoord en uitgangspunt.

DOOR DR. JAN
DIRK WASSENA AR ,
HELLENDOORN

In de meditatie van
De Reuver ging het over de uitspraak ‘Aan mĳn genade heb je
genoeg’ van de apostel Paulus en
diens gebed om van een doorn in
het vlees verlost te worden. Over
wat die doorn geweest is, zĳn de
geleerden het niet eens. De Reuver: ‘Juist zĳn kwetsbaarheid leert
hem de weg van Jezus te gaan.’ En
dat is een kwestie van genade.

zou zĳn. Inderdaad zĳn er vanuit
de psychiatrie-psychotherapie
kanttekeningen bĳ die zucht naar
geluk te plaatsen. Maar ook vanuit specifiek christelĳke-kerkelĳke
invalshoek.
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VEEN, OLDEMARKT

In mĳn ochtendkrant
van 1 oktober stond op de voorpagina ‘Hoe houden we de moed erin?’
Dat is geen kernachtige samenvatting van het meest actuele nieuws of
een pakkende kop over een politieke
gebeurtenis. Deze vraag blĳft dicht
bĳ onszelf en heeft de méns op het
oog. Hoe gaat het met ons in deze
bepaald niet gemakkelĳke tĳd?

De theoloog dr. O. Noordmans
schreef ooit in een overdenking over Mozes: ‘Een christen
is iemand die gemerkt heeft dat
men niet recht-toe, recht-aan kan
leven.’ Hĳ zag in de geschiedenis van Mozes het beginsel van
regressie, retardatie, vertraging
van Godswege weerspiegeld. Als
daarvan helemaal geen sprake is oftewel: als het in het leven alleen
maar gaat om glans en glorie,
glitter and glamour - dan blaast
het zichzelf gemakkelĳk op tot
enorme proporties en krĳgt het
heidens-natuurlĳke trekken.

Moed: ja, de jongste berichten waren
niet hoopgevend want het gaat niet
goed met het virus. Onzichtbaar
ontregelt het onze samenleving waar
het sámen zĳn opnieuw onder druk
komt te staan. ‘Ik doe niet meer
mee’ is geen oplossing, die discussie
is terecht alweer geluwd. We worden allemaal op de proef gesteld,
nl of we ‘alleen sámen’ - zoals het
radiospotje luidt - de strĳd met het
virus aangaan. Zĳn we daartoe
bereid, ook nu het allemaal langer
duurt, omdat zich een tweede golf
aandient?

Onlangs wees dr. E. van der Veer
op die meditatie. Daarin noemde
hĳ ook andere ‘hinkepoten’ in de
Bĳbel, Jakob en Paulus bĳvoorbeeld. Maar juist zĳ hebben van
genade leren leven, omdat die aan
kracht won in hun kwetsbaarheid.

Kommer en kwel
Met kwetsbaarheid hebben we in
het menselĳk en kerkelĳk leven
te maken, zeker in deze tĳd van
de coronacrisis. Maar zou genade Raak de wonden aan
Iemand die dat ook verwoord
niet juist dan aan kracht kunheeft, is de Tsjechische priester
nen winnen? Wanneer het in
en professor Tomáš Halík. Hĳ
het menselĳk leven niet allemaal
deed dat in het boek 'Raak de
rozengeur en maneschĳn is, maar
wonden aan', waarin hĳ het vereerder kommer en kwel. Wanhaal over ‘de ongelovige Tomas’
neer het in het kerkelĳk leven
niet allemaal succes en voorspoed tot uitgangspunt nam. Zĳns
inziens vraagt
is, maar eerder
het moed om de
krimp en kramp.
HET VRAAGT MOED OM DE WONDEN VAN
wonden van onze
ONZE WERELD ONDER OGEN TE ZIEN EN
wereld onder
Vertraging
ZE AAN TE RAKEN. JUIST DAN KAN GENADE
ogen te zien en ze
De psychiaterAAN KRACHT WINNEN - TOMÁŠ HALÍK
aan te raken. Juist
psychotherapeut
Dirk De Wachter pleitte voor ‘de dan kan genade aan kracht winnen. René van Loenen publiceerkunst van het ongelukkig zĳn’. In
de een paaslied, dat hĳ baseerde
zĳn boekje met die titel stelde hĳ
het hedendaagse ideaal van steeds op dat boek.
beter, steeds verder, steeds
Raak de wonden aan
hoger onder kritiek. Alsof geluk
van de Ongeziene
alleen in zulk streven te vinden

ee?
Nog geen a bonn

DS. EVERT VAN DER

Pualus kwam krachtdadig tot geloof, maar bleef zijn leven lang een ‘kwetsbare hinkepoot’, met
een doorn in het vlees.

die is opgestaan.
Laat geloof ontkiemen,
raak de wonden aan.
Raak de wonden aan
van de zachte krachten,
helden zonder naam,
die niets meer verwachten,
raak de wonden aan.

raak de wonden aan.
Raak de wonden aan
van wie niets bezitten
dan een schraal bestaan.
Deel het brood, de vissen,
raak de wonden aan.
Raak de wonden aan
van de rechteloze.
Wees in Christus’ naam
een gewonde trooster,
raak de wonden aan.

De jongste ontwikkelingen maken
ons bepaald niet overmoedig. De
reacties zĳn ook duidelĳk merkbaar:
mensen worden voorzichtiger, horeca
en cultuur merken het direct. Ook
de kerken ondervinden de gevolgen
en die waren toch al zo duidelĳk
voelbaar.
“Houd moed” zegt Jezus, “Ik heb
de wereld overwonnen”. Kunnen wĳ
daar, persoonlĳk en met elkaar, uit
leven? Deze inhoudsrĳke woorden
kunnen afketsen op de weerbarstige
praktĳk en onze teleurstellende
levenservaringen. Kerkdiensten die
soms aarzelend weer zĳn begonnen, komen opnieuw onder druk te
staan. Moed! Het is de uitdaging
om wegen te vinden waarlangs wĳ
elkaar kunnen bemoedigen: laten we
dat creatief, doortastend, eigentĳds
en volhardend blĳven doen.

Raak de wonden aan
van de ongewenste
pauper, paria
bastaard onder mensen,

Zie ook pagina 6

Studieavond met
Willem Glashouwer

Zanger-pianist Roon
Staal in Kuinre

Studies over leven
van Elia

The Passion komt
terug!

Ds. Willem J.J. Glashouwer, president van Christenen voor Israël
Internationaal, houdt een lezing
over de tekenen der tĳden in profetisch perspectief. Ook kan men die
avond Israëlproducten kopen. Vanwege de coronarichtlĳnen kunnen
maar een beperkt aantal mensen
naar binnen. Daarom is aanmelden
verplicht. Dit kan via: www.christenenvoorisrael.nl of 033-2458824.

Niet iedereen krĳgt een aanbeveling van Art Garfunkel (die
ene van Simon en Garfunkel).
Maar Roon Staal is dan ook niet
zomaar een zanger. Het publiek
kan genieten van zĳn prachtige
stem en behendige pianospel. Of,
zoals Garfunkel het zegt: “Let
the amazing tenor vocal performance of Mr Staal now carry you
away!”

‘Leven in een tĳd van verval’ is
het thema waar Bert van Twillert over zal spreken. Dit doet hĳ
tĳdens een reeks bĳbelstudies die
gaan over het leven van Elia en
de kenmerken van deze tĳd. Via
www.jeruelrĳssen.nl kan men zich
opgeven. Toegang is gratis, een
vrĳe gift is welkom. Vanaf 19.30
uur staan de deuren open.

KRO-NCRV, producent MediaWater en de Protestantse Kerk
hebben een manier gevonden om
The Passion te behouden. Jurjen
de Groot, directeur dienstenorganisatie Protestantse Kerk: “Nu
wordt opnieuw een beroep op
ons gedaan. We nemen die verantwoordelĳkheid, want the Passion
brengt Nederland massaal in aanraking met de betekenis van Pasen.”

Vrĳdag 23 oktober, 20.00 uur, Kuinre, Protestantse
Kerk, Henric de Cranestraat 41, kaarten: roonstaal.com

Woensdag 28 oktober en 25 november, 20.00 uur Rĳssen, Jeruël, Van Heekstraat 40

Dinsdag 20 oktober, 20.00 uur, Lelystad, de Pĳler,
Ketelmeerstraat 90, gratis

The Passion is vanaf 2021 te zien bĳ KRO-NCRV op
NPO 1 en krĳgt een regionale vertaling.
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overdenking

zondag 11 oktober 2020

Karl Barth en
Etty Hillesum
Helden zĳn in! Mensen worden
al snel tot held verklaard. Ook
de kerk kent heiligen. Maar, wat
maakt iemand tot een heilige?
Dominee Wil Kaljouw noemt
twee voorbeelden vanuit de Tweede Wereldoorlog: Karl Barth en
Etty Hillesum. Barth verzette zich
met scherpe pen en intellectueel
inzicht tegen Hitler. Hillesum ging
vrĳwillig in kamp Westerbork,
maar de vraag is hoe gelovig zĳ
was. Aanwezigen lezen de teksten
van Karl Barth en uit Etty Hillesums dagboek en gaan hierover
met elkaar in gesprek.

Een koninklijke roeping
over priesterschap gesproken

Maar u bent een uitverkoren
geslacht, een koninkrijk van
priesters, een heilige natie,
een volk dat God zich verworven heeft om de grote
daden te verkondigen van
hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn
wonderbaarlijke licht.’ (I
Petrus 2:9)

DOOR DS. EGBERT JANS, OLDEMARKT
Dinsdag 20 en 27 oktober, 19.30 - 21.30 uur,
Nĳverdal, Hervormd Centrum

Bijbelzondag:
geef Bijbel door

Op Bĳbelzondag, 25 oktober,
vieren mensen dat ze de Bĳbel in
hun eigen taal hebben en er in alle
vrĳheid uit kunnen lezen. Dat dat
niet voor iedereen zo is, is iets
om bĳ stil te staan. Het Nederlands Bĳbelgenootschap brengt
de Bĳbel dichtbĳ. Dit doet zĳ in
binnen- en buitenland, via allerlei
wegen en projecten en voor alle
leeftĳden. Het NBG vraagt kerken om deze dag te collecteren
voor het bĳbelwerk.
Wie de Bĳbelquiz wil aanvragen of meer info wil, kan
terecht op bĳbelgenootschap.nl/bĳbelzondag

Maandelijkse
retraitedagen Klooster
Nieuw Sion
Klooster Nieuw
Sion organiseert
de retraitedag
‘Stilte Beleven’.
Het klooster is
een bĳzondere
plek, waar monniken eeuwenlang
in stilte hebben geleefd, gewerkt
en gebeden. Nu is iedereen welkom om te ontdekken wat deze
bĳzondere en stille plek met
hem of haar doet. Op deze dag
neemt de deelnemer de tĳd om
even stil te staan, te reflecteren
op wat belangrĳk is voor en om
dichtbĳ te komen. Dichtbĳ zichzelf, de Ander, de medemens en
de natuur. Mensen volgen die dag
hun eigen pad, of maken gebruik
van retraiteoefeningen, zoals Lectio Divina, prayerfulness, meditatie, tekenen en labyrintwandelen.
Meer informatie en aanmelden
via https://www.nieuwsion.nl/
programma.
Maandag 2 november, 9.00 - 17.00 uur,
Diepenheim, Nieuw Sion, Vulikerweg 6, € 55

ISRAËL-AVOND?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Bĳ deze tekst moet ik direct denken aan het boek ‘The Chosen’ (de
uitverkorene) van Chaim Potok. In
mĳn studententĳd kwam ik in aanraking met Potoks boeken.
Uitverkoren
Als je vanuit een stevige seculiere levensstĳl tot geloof komt
en ook nog theologie gaat studeren gaat er een nieuw heelal
zich openen. Geen wereld, maar
een heelal vanwege het besef van
immense omvang van die nieuwe
werkelĳkheid. Het boek The
Chosen gaat over twee Joodse
jongens uit Brooklyn, Danny en
Reuven, komende uit verschillend Joods milieu, die elkaars
vrienden worden. Ik las toen de
Nederlandse vertaling die gek
genoeg de titel ‘De rechtvaardiging’ had. Later is de titel veranderd in ‘Uitverkoren’. De laatste
titel geeft de inhoud van het
boek beter weer. Want Danny
is door zĳn vader ‘uitverkoren’
om hem op te volgen als rabbi.
En ze behoren natuurlĳk tot het
uitverkoren volk om het licht van
Gods Thora handen en voeten te
geven in deze wereld in afwachting van de wereld die komen zal.
Danny heeft echter andere verlangens voor zĳn leven.
Volgelingen van de Naam
Door het geloof in een Joodse
man uit dat uitverkoren volk,
een man met de naam Jezus,
hebben niet alleen Joden maar
ook niet-Joden, de niet-uitver-

korenen, deze
status en roeping
van uitverkorene ontvangen:
Geroepen uit de
mist en duisternis in het Licht
van Gods Openbaring in deze
Jezus die God,
’geopenbaard in
het vlees’ bleek
te zĳn. Een nieuwe gemeenschap
ontstond van
volgelingen van
die Naam boven
alle namen, een
‘koninklĳk gezelschap’ dat de
status en roeping
van priesters
heeft gekregen.
Het offer dat
ze brengt is een
levend offer: een
leven in liefdevolle overgave en
dienstbaarheid
aan de levende
Heer. Het is haar
eredienst aan
de levende God.
En ze heeft een
Woord voor de
wereld, namelĳk
die van de gekruisigde en opgestane Heer: Verzoening, verlossing,
bevrĳding - in
Hem te vinden.
En ze heeft de
bediening van het
Een nieuwe gemeenschap ontstond van volgelingen van die Naam boven alle namen,
gebed ontvaneen ‘koninklijk gezelschap’ dat de status en roeping van priesters heeft gekregen.
gen: Om voor Gods
wereld in de bres
leven en zicht op Hem die zei: Ik boven alle Namen, die van Jezus.
te staan en haar voor zĳn troon
ben de Weg, de Waarheid en het In de tussentĳd is het de ‘uitvervan leven en genade te brengen.
kiezing’ uitleven. In liefde voor
Leven.
Dat is een ‘never-ending-story’,
Hem en de naaste, in gerecheen gebed zonder end en in deze
tigheid, in overgave en toewĳ Aanbidding
tĳd misschien extra van belang
ding, in lofprĳzing, getuigenis en
Een gebed zonder end. Totdat
vanwege de situatie waar we in
gebed.
de Dag zal komen waarin gebed
verkeren: gebeden van verootmoediging, bemoediging, van hulp over zal gaan in alleen maar aanbidding: Aanbidding van de Naam Da’s waarlĳk een ‘full-time job’…
om uitredding, perspectief op

Krankjorum
DOOR DS.
GERHARD HEERINGA ,
SWIFTERBANT

“Krankjorum,
gewelddadig en idioot”. zo noemde
Maarten van Rossem het Oude
Testament in het populaire televisieprogramma ‘De slimste mens’,
(NCRV/KRO). Hĳ zit daar als
juryvoorzitter pontificaal, als een
zelfbenoemde paus op zĳn troon
en geeft gevraagd en ongevraagd
commentaar.
Op zich hoef je van zo’n uitspraak
niet op te kĳken. We leven gelukkig in een land waar vrĳheid van
meningsuiting een groot goed is.
Bovendien zĳn joden en christenen inmiddels wel gewend aan
dergelĳke uitspraken; zĳ zullen

polderpraat
Koran hebben gezegd? Ik vermoed
het niet en dan weten u en ik wel
waarom niet.

Sander Kollaard, is de winnaar
niet zo snel in het geweer komen.
van de Libris Literatuurprĳs 2020
We zĳn wat dat aangaat ‘sitting
met ‘Uit het leven van een hond’.
ducks’, een gemakkelĳk en dankIn een interview met de Groene
baar doelwit. Toch is het vreemd.
Amsterdammer (18 juli jl.) wordt
Afgezien van het feit dat het een
hem de vraag gesteld welke schrĳvolstrekt onwetenschappelĳke
ver naar zĳn mening het meest
uitspraak is voor een hoogleraar
wordt overschat. Kollaard antals van Rossem - ongenuanceerd,
woordt: “De schrĳver van de
respectloos en gespeend van enig
Bĳbel, dat lĳkt me duidelĳk”. Ik
burgermansfatsoen, afgezien daarweet niet of dit als
van houdt vrĳheid
grap is bedoeld.
van meningsuiting
ZOU VAN ROSSEM DIT
Kollaard zal ook
ook in: de vrĳOOK OVER DE KORAN HEBBEN GEZEGD?
wel weten dat de
heid om niet te
Bĳbel een bibliotheek is van 66
beledigen. Vreemd ook dat de
boeken met verschillende auteurs.
Nederlandse Christelĳke Radio
Hĳ noemt de Bĳbel 'beroerd
Vereniging hem een platform
geschreven', 'als literatuur ernstig
geeft voor dit soort oprispingen.
overschat', en dat geldt ook voor
De oprichters van deze radioverde mooiste boeken. 'Na redigeren
eniging zouden zich in hun graf
zouden er hoogstens 150 bladzĳhebben omgedraaid. Bovendien,
des overblĳven' en dan nog (let op
zou Van Rossem dit ook over de

de onverholen arrogantie) 'zou het
nooit in aanmerking komen voor
de Librisprĳs'.
Natuurlĳk, het mag allemaal worden gezegd. Het is zĳn mening. Hĳ
kan wellicht ook op ruime bĳval
rekenen van een groep mensen die
niet gehinderd door enige kennis,
te lui (of te dom) zĳn om zélf na
te denken en slaafs een bekende
Nederlander zullen napapegaaien.
Even terug naar ‘De slimste mens’.
De Bĳbel hoeven we niet te verdedigen. Laten we gewoon maar
‘sitting ducks’ zĳn. Maar om het
Oude Testament, de Tenach,
waar met name voor onze Joodse
zusters en broeders het hart van
het geloof klopt, zó door het slĳk
te halen, ja, daar heb je toch wel
wat lef voor nodig. Nee, daar heb
je helemaal geen lef voor nodig,
maar wel een plank (of plaat). Je
weet waar zo’n plank doorgaans is
geplaatst.

D

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

Drenthe
AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 11 okt.: GK Aalden 10.00 ds. B. Breunesse.
Organist: Mans Kuipers. Collecte: kerk.
Kerkdienst 18 okt.: GK Aalden 10.00 ds. W. Hordĳk-v/d
Zwaag. Organist: Irma Zuur Collecten: Kerk in Actie/werelddiaconaat.
BOVENSMILDE
Onderstaande diensten zĳn
ook te volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1394PGBovensmilde
Aanmelden kerkdienst. Voor
vrĳdagavond 20.00 uur via e-mail:
kerkbovensmilde@gmail.com
of tel. 06-30125900, whatsapp
06-30125900.
Kerkdienst 11 okt.: 9.30 ds. S.
Kits. Organist: Rinke Bodewits.
Paaskaars aansteken: Dylan
Nagelhout. Collecten: 1. Diaconie. 2. Pastoraat. Bĳ de uitgang:
eredienst. Knd.: Renate Nagelhout. Oppas: indien nodig aanwezig.
Kerkdienst 18 okt.: 9.30 mw.
A. de Kruĳf. Organist: Wim Boer.
Paaskaars aansteken: Manon
v/d Hoek. Collecten: 1. Kerk in
Actie/Werelddiaconaat. 2. Pastoraat. Bĳ de uitgang: eredienst.
Knd.: Leonie Blomsma. Oppas:
indien nodig aanwezig.
‘U ziet mĳ wel, maar ik u
niet…’ de dominee is benieuwd…
We zĳn er nog niet van af, van het
virus. Bah, niet leuk, op zĳn zachtst
gezegd. Links en rechts spreek ik
collega’s, gemeenteleden, vrienden,
kennissen over wat het met hen
doet. Het is zoals het is en misschien zitten we aan de vooravond
van een 2e golf. Wat kunnen we
anders doen dan blĳven oppassen
en meebewegen? Als ik kĳk naar de
kerkdiensten dan hebben we daar
een ‘goede’ modus voor gevonden, met inschrĳven, je aanmelden,
wachten totdat je naar je plaats
wordt geleid en een heel klein
beetje zingen. Het is statisch, stĳf
en je zit véél te ver uit elkaar. Niet
leuk, hoor ik om mĳ heen. Maar
het moet, het kan niet anders. We
moeten het ermee doen, helaas.
Op dit moment is er geen alternatief. Gelukkig sta ik niet alleen
maar tegen lege stoelen of banken
te praten. De kerk is redelĳk gevuld
iedere zondag. Bovendien weet ik
dat er ook mensen thuis de dienst
meebeleven. En nu ben ik gewoon
nieuwsgierig naar wie dat zĳn en
wat u ervan vindt. Want u ziet mĳ
wel, maar ik zie u niet. Ik kan ook
niet telkens in de camera kĳken
wanneer er mensen voor mĳ in de
kerk zitten (dat kon nl. wél toen
we drie maanden de kerkdiensten
van te voren opnamen. Toen sprak
ik rechtstreeks tot u in de huiskamer) ‘U ziet mĳ wel, maar ik zie u
niet’. Mĳn vraag aan u is daarom:
zou u mĳ kunnen schrĳven, mailen, bellen, appen om mĳ te laten
weten hoe u de kerkdienst beleeft
via uw computer, iPad, smart-tv

of smartphone? Wat bĳvoorbeeld
beter kan? Of waar u juist heel blĳ
mee bent? Of – en dat kan natuurlĳk ook – dat u de zondagochtend
nu heel anders invult en eigenlĳk
merkt dat u steeds minder betrokken bent bĳ een kerkdienst op de
zondagmorgen. Misschien kĳkt u
wel ergens door de week? Of helemaal niet? Laat het me weten. Of
misschien zit u iedere zondag met
koffie klaar en: heerlĳk, hier thuis
kan ik wel lekker meezingen. Nou
ja, al dat soort vragen leven er bĳ
mĳ. Ik hoop op veel (eerlĳke) reacties. Tot slot: wees gerust: ik zal
uw privacy garanderen mocht ik
uw opmerkingen willen delen met
bĳvoorbeeld de commissie erediensten of kerkenraad. Met een hartelĳke groet van ds. Diete Kits, (tel
0592-412697, mobiel: 06-22852023
of email: dietekits@gmail.com of
een brief aan mĳn adres: Meesterwĳk 5, 9421 TJ Bovensmilde).
Bericht jeugdraad. Op 20 sept.
hebben wĳ weer met een flink aantal vrĳwilligers de bloemen rond
gebracht bĳ onze oudere gemeenteleden. Wĳ zĳn dankbaar dat
zoveel mensen ons deze morgen
hebben geholpen. De jeugdraad
wenst u allen een goed en uiteraard corona-proof kerkseizoen toe.
Namens de jeugdraad, Piet Jaap
Loonstra.
Jarig. 11-10 dhr. J. Tingen, H.P. Sickensstr. 8, 9421 PL: 96 jaar.
13-10 mw. T. Middelbos-Groenink,
Schoolstr. 26, 9421 SM: 78 jaar.
21-10 mw. A. TimmermansOffereins, Schoolstr. 4, 9421 SM:
82 jaar.
22-10 ds. C. v/d Meulen, Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef,
Huserstr. 6, 3861 CK Nĳkerk: 95
jaar.
22-10 Jantinus Siepel, Middenweg
18-b, afd. F., 9404 LL Assen, briefadres: Kielekampsteeg 34, 6708 PC
Wageningen: 69 jaar. Wĳ wensen u
allen een fijne dag en Gods zegen
voor de toekomst!
Vrouwenver. Ora et Labora.
Op 20 okt. om 13.30 uur komen
we samen in het gebouw achter
de Waterstaatskerk. Onderwerp:
Er is niets zo genezend als kwetsbaarheid. Bĳbelstudie, Jesaja 57: 19
en 53.De vrĳe bĳdrage wordt verzorgd door mw. P. Middelbos-de
Boer.
Bedankt! Op 10 sept. waren we
55 jaar getrouwd. We hebben er
geen feest van gemaakt, gezien de
gezondheidssituatie van ons, maar
wel in dankbaarheid teruggekeken
op deze jaren. De vele goede wensen die we hebben gekregen uit
de kerkelĳke gemeente, heeft ons
heel goed gedaan. Daarvoor onze
hartelĳke dank. Die wensen waren
in veel gevallen ook bedoeld als
steun voor de bedreigde gezondheid. Voor mĳ lĳkt dit nu stabiel,
Hannie gaat in oktober starten
met een nieuwe kuur. De vorige
kuur heeft voor een deel zĳn werk
gedaan maar niet alle kwade cellen
zĳn opgeruimd. Onze hoop is nu
gericht op deze nieuwe kuur. Vooraf als het kan hopen we met de kinderen en kleinkinderen er een lang
weekend tussen uit te gaan. Dit is
ons door de kinderen aangeboden.
Een grote vakantiewoning waar we

de afstand die de corona eist kunnen realiseren. We verheugen ons
daarop. Hannie en Wicher de Vries.
Dank jullie wel voor al de kaartjes, appjes, cadeautje en facebook
berichten. We lezen dat wel eens
in het kerkblad, we krĳgen zoveel
kaarten. Nou, wĳ hebben dat ervaren dat het zo is. We hebben een
leuke 25-jarige huwelĳksdag gehad
en corona heeft ons niet gehinderd.
We hebben namelĳk 2 jaar geleden
al een grote knalfuif gegeven. Toen
waren we 23 jaar getrouwd en
Tessa werd 18 jaar. Waarom vieren
op 25 jaar dachten wĳ toen. We
willen nu een feestje. Een vooruitziende blik zeggen velen. Nogmaals
dank jullie wel voor alles. Groet van
Jakob en Karin Kappen
Bedankt. Heel hartelĳk bedankt
voor de prachtige bloemengroet
en niet te vergeten de tulpenbollen. Hartelĳke groet, Lubbert en
Dineke de Boer.
Bedankt. Wĳ bedanken iedereen
voor de bezoekjes (op afstand),
kaarten, bloemen, fruit, telefoontjes, mailtjes, appjes, knutselwerkjes, gebakken appeltaartjes, en hulp
in welke vorm ook, wat zĳn wĳ
dankbaar dit te mogen ervaren in
tĳd van ziek zĳn, zware operatie,
zorgen en onzekerheid. We hebben besloten geen chemo te doen...
zou te zwaar zĳn. Gaat nu aardig
goed met Klaas en vertrouwen op
de toekomst. Hartelĳke groet van
Klaas en Tinie Fernhout.
Had u dat nu ook op de startzondag? Eerst kregen we de week
voor de startzondag als gemeente
bloembollen, op de startzondag
een pracht overdenking met persoonlĳke ontroerende geloofsgetuigenissen. Daarna buiten koffie
drinken met appeltaart, het kon
weer, en als topper na de kerkdienst werd er een bos bloemen
bezorgd door de werkgroep jeugd
en jongeren (de bloemen waren
voor bepaalde leeftĳden). Wat een
zondag, dank aan het goede leven,
ondanks verdriet en corona, dit
in het perspectief van Gods licht!
Dank aan en voor allen die dit
mogelĳk hebben gemaakt! Groet
Gerda Breukelaar.
Beste mensen, omdat het niet
lukt, de koffieochtenden te organiseren zoals we gewend waren
en omdat veel mensen dit missen,
hebben we een alternatief bedacht.
Op verzoek van het pastoraat
proberen we nu regelmatig een
kleine samenkomst te organiseren.
Als u dit leest hebben we op de
dinsdagmiddag 2 samenkomsten in
de consistorie gehad van 9 of 10
personen, dit is het maximum. We
hebben gezellig koffie gedronken
met iets lekkers erbĳ en een glaasje
fris of een advocaatje gedronken.
We hebben weer sociale contacten gehad en de verbondenheid
gevoeld. We vonden het gezellig
en ook de mensen die aanwezig
waren hebben het gewaardeerd.
Daarom het verzoek aan u: mocht
u belangstelling hebben (we komen
ongeveer 2 uur bĳ elkaar) dan
bent u van harte welkom. Bel ons
gerust. Heeft u geen vervoer: geen
probleem, dan halen we u. Hartelĳke groet, de 3 G’s: Gré, Géke en
Gerda, tel.: 412559 of 06-10293755
of 06-29288919.
NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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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 11 okt.: Singelkerk
10.00 ds. F. de Jong, Leek. Organist: Jan Kamphuis.
Kerkdienst 18 okt.: 10.00
oecumenische dienst in de H. Franciscus van Assisië kerk in Steenwĳksmoer Voorganger: ds. E. de
Vries-Baarlinken/Kath. voorganger.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 11 okt.: 10.00 ds.
J. Moerman-Szabó, Beilen. Kaars
aansteken: Levy Schipper. O.v.d.:
Liesbeth Wolting. Organist: Irtma
Zuur. Oppas: Samantha Feddema
en Marloes Kleine. Collecten: 1.
Kerk. 2. KiA. Actie Sprinkhaan 3.
Onderhoud.
Kerkdienst 18 okt.: 10.00 ds.
B. Breunesse. Startzondag. Kaars
aansteken: Lola Kelder. O.v.d.:
Tilly den Boer. Organist: Hendrikus Vugteveen. Oppas: Linda
Schipper en Anika Pĳpstra. Collecten: 1. KiA/Werelddiaconaat.
2. Bloemen. 3. Jaarproject diaconie.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 11 okt.: ds. H. Jumelet. O.v.d.: W. v/d Brand. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. 3.
Onderhoud.
gebouwen.
Kerkdienst 18 okt.: ds. G.
Bouma.
U meldt u aan als u een kerkdienst wilt bĳwonen. Dit kan bĳ
Geert Velzing tel. 0591-393060 of
via de mail gvelzing@outlook.com
Wĳ houden ons aan de op dat
moment geldende regels van het
RIVM.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 11 okt.: 10.00 dhr.
H. Veld, Haren Dl. O.v.d.: dhr. H.
Vos. Organist: mw. J. Bartelds.
Koster: dhr. H. Schuring. Oppas:
Theresia Seip. Knd.: Harriët Vermaas. Kaars aansteken: Corné
Pals. Bediening beamer: Eppo
Velzing. Welkom en coördinatie:
fam. Velzing. Bloemendienst:
mw. H. Doek. Collecteschalen bĳ
de uitgang: ZWO, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 18 okt.: 10.00 dhr.
H. Veld, Haren Dl. O.v.d.: mw. G.
Visser. Organist: mw. I. van Tellingen. Koster: dhr. R. Rabbers.
Oppas: Corenna Mennik. Knd.:
Liesan Masselink. Kaars aansteken: Nilse Masselink. Bediening
beamer: Mark Pals. Welkom en
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coördinatie: fam. Naber. Bloemendienst: mw. A. Drok. Collecteschalen bĳ de uitgang voor:
diaconie, kerk en gebouwen.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
A. Meĳering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 11 okt.: 10.00 ds.
H. Klaassens. Organist: mw. Willy
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 2.
Zuiderkerkgemeente. 3. Gebouwen. Autodienst: mw. M. Meĳer
en mw. Jakobs: dhr. J. Timmerman; mw. G. Horstman en mw. C.
Schoonbeek: dhr. C. Douma. Lector: Tom van Sloten. O.v.d.: Jan
Hogeveen. Bloemen: mw. A. Lubberink. Koster: G. Schuiling. Koffie: Willem en Evelien Meulman.
Kerken luiden noodklok. Afgelopen dinsdag 29 sept. om 9.30
uur hebben de kerkklokken in heel
Nederland geluid. 8 minuten en 20
seconden, dat is precies 500 tellen. 500 is het aantal minderjarige
asielzoekers die Nederland zou
moeten opnemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Om 9.30 uur overhandigden
12 organisaties, de petitie aan de
woordvoerders asiel & migratie van
de Tweede Kamer. Deze petitie
wordt gesteund door vele kerken
en gemeenten.
Afscheidsdienst ds. Wisselink.
Op 18 oktober is de afscheidsdienst van ds. Wisselink voor de
gemeente Door het Coronavirus
zĳn er beperkingen over het aantal
personen die de dienst kunnen bĳwonen. Gemeenteleden die deze
dienst willen bĳwonen moeten
zich van te voren opgeven, dit kan
tot vrĳdagavond 16 okt. 22.00 uur,
bĳ de scriba, Hilly Lanjouw, tel.
552560 of per mail scriba@pknnav.nl
Gemeenteavond. Op 2 nov. is
er een gemeenteavond. Belangrĳke
zaken over onze gemeente komen
hier aan de orde. Ook voor deze
avond moet u zich aanmelden bĳ
de scriba.
Regenboogvlag. Van 6 t/m 16
oktober is het de Regenboogweek
in Drenthe. In die week willen de
Drentse gemeenten en de provincie Drenthe extra aandacht geven
aan LHBTacceptatie. De gemeente
Emmen vraagt organisaties en
bedrĳven te laten zien dat ze LHBT
accepteren en tegen discriminatie
zĳn door in deze week de regenboogvlag te laten wapperen. Hiervoor zĳn 200 vlaggen beschikbaar.
De kleine kerkenraad heeft namens
onze gemeente ook een vlag aangevraagd… en gekregen. Fĳn dat
onze gemeente mee wil doen aan
de regenboogvlaggenzee en zo laat
zien dat iedereen welkom is en
discriminatie door onze gemeente
niet getolereerd wordt. Op 9 okt.
om 9.00 uur zal de regenboogvlag
gehesen worden op het gemeentehuis. Deze zal in ieder geval blĳven
hangen t/m 16 okt., het einde van
de Drentse regenboogweek. Wĳ
zullen dat ook doen en maken we
samen een flink statement tegen
discriminatie en voor acceptatie van
LHBT. Gemeenteleden die hierbĳ
aanwezig willen zĳn, zĳn van harte
welkom.
Nieuwe afspraken Corona
virus. Wĳ zĳn blĳ en dankbaar
dat onze zondagse diensten voor
alsnog gewoon kunnen doorgaan. Voor het koffiedrinken na
Lees verder op pagina 4
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de dienst zĳn strengere regels
ingevoerd. Wat houdt dit in: We
mogen nog met max. 30 personen koffie drinken in de grote
zaal, u moet wel op uw plaats blĳven zitten en er mag geen stoel
bĳgeschoven worden, het twee
kopje koffie wordt geserveerd
door de gemeenteleden die aan
de beurt zĳn voor het koffie zetten. Eventueel kunnen er ook nog
10 personen in het achterzaaltje
plaatsnemen. Wĳ begrĳpen dat
deze manier van ontmoeting niet
onze voorkeur heeft. Maar ook
wĳ zĳn gebonden aan de strengere regels.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15,
7688 PX Daarle
Vanaf 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 (0546697101).
Kerkdiensten 11 okt.: 9.30
ds. B. Heusinkveld. Bediening H.
doop aan Jame Bosch. 19.00 ds.
B. Heusinkveld. Organisten:
dhr. R. Roelofs. Knd.: Lian Wetering (1, 2, 3). Tnd.: 19.00 Bert
Dubbink. Oppas: Marlous Heukels, Sanne Kuilder en Jaëlle Valk.
Bloemen bezorgen: Zwanet
Boeschen Hospers.
Kerkdiensten 18 okt.: 9.30
ds. L. Aangeenbrug, Hellendoorn.
19.00 ds. J. Schipper, Dalfsen.
Organisten: dhr. L. v/d Schootbrugge en dhr. R. Roelofs. Knd.:
Wilma Bosch (1, 2, 3), Jaëlle Valk
(4, 5, 6). Oppas: Marlies Immink,
Inge Reefhuis en Marlies Bartels.
Bloemen bezorgen: Miny Reimink.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701

TS Dedemsvaart, tel. 0523613642
Kerkdiensten 11 okt.: De
Antenne 9.30 ds. J. Zondag.
H.A. zittend. O.v.d.: Johan Tinholt. Organist: Hans Niezink.
Lector: Wim Jongbloed. Koster: Bert ten Brinke. VDK 19.00
ds. E. Wisselink. H.A. zittend.
O.v.d.: Leny Nĳboer. Organist:
Hans Niezink. Koster: Henk
Zomer.
Kerkdiensten 18 okt.: De
Antenne 9.30 ds. G. Brandorff.
Evang.-zendingsdienst. O.v.d.:
Han van der Haar. Organist:
Nico Aalberts. Lector: werkgroep evangelisatiezondag. Koster: Bert ten Brinke. Thema:
Wie geeft, ontvangt. VDK
19.00 ds. E. Wisselink. O.v.d.:
Wim Vrieling. Organist: Freddy
Bruins. Koster: Henk Zomer.
Collecten. 11 okt.: in de dienst:
werelddiaconaat. Bĳ de uitgang:
PKW; 18 okt. in de dienst: PKW.
Bĳ de uitgang: evangelisatie.
Oppas. 11 okt. Windelien Veerman en Henriëtte Emmink; 18
okt. Hanja Bach en Marjan van
Garderen.
Zieken. Clara Feyoena Heem,
Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg: dhr. A. Kroezen, Gentiaanstr. 8, afd. Herstel en Revalidatie, unit 1; mw. Schuurman-Baars,
Rozenheim 36; mw. MeestersStrampel, Asterstr. 25, unit 2.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, Jan
Weitkamplaan 4a 7772SE Hardenberg: Ĳsselheem, Vlinder 2, 6e
etage, unit A2; dhr. Arjen Geertman, De Lisdodde 50.
Medisch Spectrum Twenthe,
Koningsplein 1, 7512 KZ Enschede: dhr. A. Dunnewind, afd. E4,
k. 73.
Aanscherping coronamaatregelen. Op 28 sept. zĳn er
nieuwe, landelĳke maatregelen
tegen de verspreiding van het
coronavirus aangekondigd. Deze
raken ook de kerk en daarmee
ons als gemeente. De landelĳke
kerk heeft naar aanleiding daarvan voor de plaatselĳke gemeentes een protocol gemaakt. Als
kerkenraad hebben we besloten
om ons daarbĳ aan te sluiten.
Dat houdt het volgende in. De
kerkdiensten gaan wel door
in de vorm zoals we dat sinds
het opstarten gewend zĳn. De
komende zondagen wordt er echter zowel in de ochtend- als in de
avonddienst niet gezongen. Andere bĳeenkomsten dan kerkdiensten worden uitgesteld of vinden

– als dat niet kan – zoveel mogelĳk online plaats. Deze maatregelen gelden t/m 18 okt. – tot de
volgende persconferentie van het
kabinet. We realiseren ons dat dit
een ingrĳpende beslissing is. Door
zo ons steentje bĳ te dragen hebben we de stille hoop dat na 3
weken de stĳgende curve van het
aantal besmettingen is omgebogen naar een flinke daling.
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 11 okt.: 9.30
ds. G. Schreuders, Wierden. HK
19.00 ds. J. van Ark, Wapenveld. Jeugddienst. Collecten: 1.
Stichting BOOT. 2. Alg. kerkelĳke
arbeid. 3. Kerk. O.v.d.: groep D.
Kerkdiensten 18 okt.: 9.30
ds. H de Haan. 19.00 ds. G. de
Goeĳen.
In memoriam Jo Sluĳer-Kikkert. Op woensdag 26 augustus
heeft de Here tot zich geroepen
zuster Jo Sluĳer in de leeftĳd van
73 jaar. Haar gezondheid was
de laatste jaren broos. 8 jaar
geleden werd zĳ getroffen door
een hartinfarct, daarna kreeg zĳ
problemen met de nieren. Een
aantal jaren was thuis nierdialyse
mogelĳk tot dit in november vorig
jaar niet meer ging. Dat betekende vanaf toen 3x per week
naar het ziekenhuis voor dialyse. Het kostte Jo veel energie.
Daar kwamen de afgelopen tĳd
nog andere complicaties bĳ, die
maakten dat de zorgen over haar
gezondheid toenamen. Achter
hun huis aan de Achteres werd
het afgelopen jaar een nieuw
huis gebouwd. Anderhalve week
voor haar overlĳden zĳn ze daar
naar toe verhuisd. Helaas heeft
ze niet van haar nieuwe huis kunnen genieten. In zeer korte tĳd
verslechterde haar gezondheid en
is zĳ gestorven. Jo werd geboren
in Vriezenveen in een gezin van 3
kinderen. Na haar schooltĳd ging
zĳ werken in de textielfabriek van
Spanjaard, ook in Vriezenveen. In
1972 trouwde zĳ met Arie Sluĳer.
Hun huwelĳk werd kerkelĳk ingezegend door ds. Torenbeek. Na
hun trouwen woonden ze eerst
korte tĳd in bĳ haar ouders. Vervolgens verhuisden ze naar de
Magelerweg in Den Ham. Na 31
jaar werd de Magelerweg ingeruild voor de Achteres. God gaf
hen 4 kinderen, 3 zonen en een

dochter. Uit de herinneringen die
de kinderen tĳden de afscheidsdienst hebben opgehaald blĳkt dat
Jo een actief leven heeft gehad.
Druk was ze met groente kweken
en die in weckflessen doen. Maar
ook met thuiswerk. Ze heeft met
de naaimachine ontelbaar veel
theedoeken gezoomd en er labels
aangezet. Ook heeft ze jarenlang het gemeentehuis in Den
Ham schoongemaakt. Tĳdens de
schooltĳd van de kinderen was
Jo er altĳd voor hen. Zo zat ze
op hen te wachten na schooltĳd en zette een kopje thee en
praatte dan over hoe het gegaan
was. En was er één van de kinderen of kleinkinderen jarig, dan
maakte ze roze taart. Dat was
een traditie. Ook was ze gek met
de kleinkinderen en nam alle tĳd
voor ze om met hen te spelen of
dingen te ondernemen. Jo wist
dat de Here er voor haar was,
ook tĳdens haar ziek zĳn en zĳ
vertrouwde erop dat zĳ na haar
sterven bĳ haar hemelse Vader
zou komen. In dat vertrouwen is
zĳ ingeslapen. Op 31 aug. vond de
dankdienst voor haar leven plaats
in onze kerk. De dienst werd
geleid door ds. de Haan. De tekst
was hun trouwtekst, woorden
uit Psalm 144 en zondag 1 van de
Catechismus. Na de dienst heeft
de begrafenis plaatsgevonden
op begraafplaats Dennenhof. De
Here trooste haar man Arie, de
kinderen en kleinkinderen, nu zĳ
afscheid hebben moeten nemen
van hun lieve vrouw, zorgzame
moeder en oma.
Jubileum. Het echtpaar A. Hemmink en W. Hemmink-Engels,
Ommerweg 26, mocht op 10
sept. gedenken dat zĳ 50 jaar
geleden in het huwelĳk zĳn getreden. Wĳ feliciteren hen van harte
met deze mĳlpaal en zĳn met hen
dankbaar dat God hen al die jaren
heeft gespaard. Zĳ hebben het
vanwege corona in kleine kring
gevierd samen met de kinderen
en kleinkinderen. De Here geve
hen zĳn zegen voor nu en de toekomst.
HARDENBERG
Wĳk Centrum. Zieken. Mw.
J.H. Sportel-Croezen is vanuit het
ziekenhuis voor revalidatiezorg
naar CFH verhuisd, unit 1, k. 7.
Dhr. A. Dragt, Gedempte Haven
49, 7772 VD. is voor onderzoek
in het ziekenhuis (k.K 222).
Mw. D. Spanjer, Sportlaan 5,
7772 CC, ligt in het ziekenhuis in

Almelo. Hopelĳk komt ze gauw
weer thuis.
In het CFH (Rheezerweg 73,
7771 TD): mw. G. HambergMeĳerink, 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);
mw. G Meĳerink-Bults, W. Withstraat (U3, k. 22).
Dhr. W. Spĳkers, Havenweg 120,
is weer thuis.
Huwelĳk. Op 25 sept. zĳn Fons
Ramaker en Marie-Louise Ruĳs
getrouwd (Heideweg 5, 7793 HD
Hoogenweg). De inzegening
vond plaats in de ‘Stiftskerk’ te
Weerselo. Wĳ wensen hen veel
geluk en zegen toe.
Kring rond de 30. Enkele
30-ers willen graag contact met
leeftĳdgenoten om te praten over
van alles, maar vooral over zaken
van geloof en zingeving. Ben je
ergens rond onze leeftĳd en wil
je meer weten? Bel of mail dan
met onze coördinatords. Pieter
Noordmans, pjhnoordmans@
gmail.com / 261507.
Baalderveld. Een nieuw seizoen
in de kerk. Onze vraag is: zĳn er
activiteiten in onze wĳk te organiseren die we met elkaar kunnen doen? We willen graag peilen
welke behoefte er is bĳ jullie. Heb
jĳ een idee? Wat zou je graag willen? Denk met ons mee en laat
het ons weten. Stuur een mail
naar de wĳkscriba jannymarsman@gmail.com
Wĳzigingen reserveringen
kerkdiensten. Vanaf heden kan
men via de Scipio-app reserveren
voor een kerkdienst vanaf maandag 9.00 uur tot vrĳdag 12.00 uur.
Wilt u liever telefonisch reserveren, belt u dan 06-82969932 op
één van de volgende tĳdstippen
op maandag-, dinsdag, donderdag- en vrĳdagochtend van 10.0012.00 uur of op woensdag- en
donderdagavond van 18.00-20.00
uur. Let op: reserveren blĳft
voorlopig verplicht.
Oud papier kunt u alleen vrĳdags brengen van 8.30 uur tot
16.00 uur naar de container achter de Hessenwegkerk.
Kopĳ voor ‘Kerknieuws’ per
mail naar kerknieuws@pknhardenbergheemse.nl vóór donderdag 18.00 uur.
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Of het meest eigenzinnige, christelijke blad
van Nederland bij ú past? Gewoon proberen.
Zonder kosten. Zonder verplichting.

½ jaar

GRATIS

proberen!!

kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

Ik m

nd
s vrijblijve
Praat een rs van het
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met de m ondagsblad.
lijk Z
Gezamen

TOE AAN
EEN NIEUWE
SITE VOOR
UW KERK?

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

zondag 11 oktober 2020

Zal ik ooit nog weer naar de kerk gaan?
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Optimisme
DOOR DS. FOEKJE DIJK,
DALFSEN

Onlangs kopte mĳn
favoriete ochtendblad: ‘Er is alle reden tot optimisme.’ Met name in de huidige tĳd
een intrigerend en tot nadenken
stemmend gegeven. We leven in
een periode dat er veel mensen
pessimistisch zĳn over de (nabĳe)
toekomst, niet alleen in verband
met dat dreigende en onzichtbare
virus dat telkens weer op onvermoede plekken de kop opsteekt,
ook de traagheid van de te nemen
maatregelen die ons van de klimaatcrisis zouden moeten redden,
doet een duit in het pessimistische
zakje van velen.

Ik ben pal naast een kerk geboren en ben er mijn leven lang naartoe
gegaan. Elke zondag, minstens één keer, soms twee keer. Ik heb twintig
jaar lang in de kerkenraad gezeten en gaf het afgelopen jaar catechisatie.
Totdat afgelopen voorjaar elke vorm van samenscholing verboden werd
om het corona-virus te slim af te zijn.

Ik mis de kerk niet
DOOR JOHAN TEN
BRINKE , WIERDEN

Niet meer naar de
kerk. Van de ene op
de andere dag werd mĳn ingeslepen zondagochtendritueel de nek
omgedraaid. Niet meer de avond
van tevoren nette kleren klaar
hangen. Niet meer haastig ontbĳten. Niet meer vol verwachting
bidden voor de komende dienst.
Niet meer samen zingen, niet meer
samen luisteren naar de Bĳbel en
de preek. Niet meer dankbaar of
lichtelĳk teleurgesteld de kerk verlaten. Niet meer koffiedrinken na
kerktĳd.
Tot nu toe schuiven mĳn vrouw en
ik op zondagochtend twee minuten voor aanvang van de livestream
voor de tv. Soms in de kleren,
soms in pyjama. Er wordt gepreekt

alsof er niets gebeurd is en toch is
alles anders. Ik verbaas me over de
langdradigheid van de liturgie en
over de technische haperingen, die
nog steeds voorkomen. Ik maak
aan het eind van de dienst met m’n
mobieltje het collectegeld over,
zet onder het orgelvoorspel van
de slotpsalm vast het koffiezetapparaat aan… en ben volkomen
tevreden.
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ANDERS KAN

je dagen van tevoren aanmelden en
krĳg je bericht of je bĳ de uitverkorenen hoort. Bĳ binnenkomst
moet je desinfecterende handelingen verrichten en vervolgens mag
je niet zomaar ergens gaan zitten,
maar word je een plaats gewezen
door een soort hulpkoster. Na de
dienst moet je het gebouw volgens
een protocol verlaten en ga je linea
recta naar huis want er is geen koffie en samenklitten op het kerkplein is gevaarlĳk.

gaan. Want ook in het stadion is
alles anders, net zoals in de kerk. Ik
begreep hem volkomen.
Mis je de kerkdiensten dan
helemaal niet, wordt mĳ soms
gevraagd. En dan moet ik ‘nee’ zeggen. Dat zit mĳ dwars. Ik vind dat
ik de diensten zou moeten missen,
maar dat is niet zo. Ik lees (bĳna)
elke morgen en avond in de Bĳbel,
ik bid, ik lees christelĳke boeken en
bladen, ik voer geestelĳke gesprekken met mĳn vrouw en kinderen
en kleinkinderen en met mensen
die op m’n pad komen. Ik raak nog
steeds mĳn geloof niet kwĳt.
Zal ik ooit weer gewoon elke zondag naar de kerk gaan, als het virus
is uitgewoed? Mag ik de oproep
‘laten wĳ de onderlinge samenkomsten niet nalaten’ zomaar naast me
neerleggen? Ben ik nog te redden?

reacties

Een openhartige en eerlĳke reactie op de beperkingen bĳ kerkbeASSEN
zoek. Hĳ mist de diensten niet.
Leeft thuis mee met de vergaderde gemeente. Op afstand.
Neemt ietwat afstand van wat in de kerk gebeurt en al dan niet gepresteerd wordt. Jammer? Een persoonlĳke beleving. En daar moet je dan
maar van afblĳven. Of je diensten per se moet missen? Nee toch. Niets
is verplicht. De oproep om de onderlinge samenkomsten te bezoeken?
Alle vrĳheid om daarop ook negatief te reageren in een tĳd van corona.
Ik denk dat het de Here God ook tegen de borst stuit dat we zo beperkt
worden. Hĳ zal wel de laatste zĳn die niet begrĳpt dat we het op een
gegeven moment laten afweten. We hoeven geen schuldgevoel te hebben.
Het is best mogelĳk dat in de loop der tĳd ons geloof zo gestaald is dat
het wegblĳven uit de kerk kan verdragen. Wat ik persoonlĳk mis, en ik
blĳf kerkdiensten leiden, is de samenzang. Maar ook de stilte is veelzeggend en zingt God toe. Betere tĳden zullen aanbreken.
DOOR DS. KO HEKMAN,

DE BIJBELSE VERHALEN BIEDEN
UITSTEKENDE AANKNOPINGSPUNTEN
OM TE BLIJVEN GELOVEN DAT HET

“Wat hebben we
de zondagse ereHIJ HEEFT GEEN ZIN OM NAAR DE
Van de week sprak
diensten gemist,”
WEDSTIJDEN TE GAAN. WANT OOK IN
ik voor mĳn werk
jubelt menig
HET STADION IS ALLES ANDERS, NET
een directeur van
predikant in het
ZOALS IN DE KERK
een groot bedrĳf.
kerkblad, “en wat
Hĳ is tevens een
zĳn we dankbaar
groot voetballiefhebber en zit
dat we zondag weer naar de kerk
afwisselend bĳ FC Twente en
mogen.” Maar als ik eerlĳk moet
Heracles Almelo in de skybox. Hĳ
zĳn: ik mis die diensten helemaal
niet. Ik vind het prima zo. Als je de vertrouwde mĳ toe, dat hĳ geen
zin heeft om naar de wedstĳden te
kerkdienst wilt bĳwonen, moet je

Geen schuldgevoel

Nu is er de Duitse ethicus Hanno
Sauer, die beweert dat een pessimistische levenshouding onmiskenbaar zal leiden tot slechte beslissingen. Bovendien, zo betoogt hĳ,
is er alle reden om optimistisch te
zĳn. Poeh, dat dwingt een mens
wel tot nadenken, want dat is niet
meteen om ons heen te zien. Sauer
geeft toe dat er veel dingen verkeerd gaan, maar blĳft de mening
toegedaan dat optimisme aangaande de toekomst gerechtvaardigd is.

Uit je comfortzone
Ben ik nog te redden?
Een eerlĳke hartenkreet.
COEVORDEN
Hĳ vindt het wel goed zo
en voelt geen behoefte om
weer naar de kerk te gaan met alle beperkingen
die dat met zich meebrengt. Kan ik mĳ iets bĳ voorstellen. En
toch… waarom geen verlangen om bĳeen te zĳn en te zingen
met de gemeente. Is dat ook geen heilige opdracht om de lofzang gaande te houden? Ben ik nog te redden, vraagt hĳ aan
het slot. Redden is misschien een te groot woord, ik zou zeggen
wakker geschud uit de comfortzone, waarin je zo gemakkelĳk in
slaap sukkelt.
DOOR DS. TAMMO
OLDENHUIS,

Lees de andere reacties op pagina 7

Wel waarschuwt hĳ ervoor dat dit
niet tot naïviteit mag leiden, maar
globaal gezien wordt volgens hem
optimisme ondersteund door de
feiten. De rol van de media heeft
daar uiteraard veel invloed op: zĳ
berichten over zaken die de aandacht trekken. Wanneer mensen
alleen maar lezen over dramatische
en sensationele gebeurtenissen
krĳg je geen neutraal beeld van
de wereld, aldus de ethicus. We
moeten er voor waken angstige
mensen te ‘kweken’, immers, zĳ
zĳn over het algemeen bang voor
veranderingen en gaan dan geloven
dat het allemaal minder wordt. We
hebben juist optimisten nodig om
te blĳven geloven dat iets kan veranderen.
Ziehier weer een schone taak
voor onze geloofsgemeenschappen, om als oefenplek open te
staan voor hen die bang zĳn en niet
meer durven of kunnen geloven in
een goede afloop. Niet alleen een
oefenplaats, ook een vluchtheuvel
in roerige tĳden waarop we even
plaats kunnen nemen en uitblazen
van al die negatieve berichtgeving,
om vervolgens weer vol goede
moed op stap te gaan. De Bĳbelse
verhalen over menselĳke ervaringen met de strĳd die het leven met
zich meebrengt, en de troostend
goddelĳke aanwezigheid op de
achtergrond, bieden uitstekende
aanknopingspunten om te blĳven
geloven dat het anders kan. Verhalen over mensen die het evenals
wĳ ook niet zo zeker wisten welke
weg te moeten gaan: zĳ, die onderweg beschadigd zĳn geraakt of juist
geheeld werden. Een appèl op het
vertrouwen dat het anders kan.
Daar ben ik optimistisch over!
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RTV-tips
Zondag 11 oktober
KRO-NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
‘Ik was al een aantal jaren predikant in Boskoop, toen ik overvallen werd door de liefde’. Voor
predikant Anne-Marie van Briemen was dat het begin van een
ingewikkeld proces.
Maandag 12 oktober
KRO-NCRV | NPO2 | 22.45
De dader rechtdoor
Deze zomer werd op de weg
naar Marken het lichaam van de
14-jarige Tamara gevonden. In
deze Kruispunt-uitzending zien
we de verhalen van Veerle, Anke
en Bep die vorig jaar werden aangereden en waarbĳ de bestuurders hen aan hun lot overlieten.

Vervolg van pagina 1

Halík en Bonhoeffer
René van Loenen publiceerde een paaslied, dat hij
baseerde op het boek Raak
de wonden aan van Tomáš
Halík (zie pag 1).

Het gedicht van Van Loenen staat
in de bundel 'In wolken uitgesneden'. De titel is ontleend aan ‘Een
nieuw hemelvaartslied’, waarvoor
Van Loenen schatplichtig was aan
Halík en Dietrich Bonhoeffer.
Hierbĳ de tekst van dat lied.

Hĳ lĳkt zo ver van ons
verwĳderd
maar is ons rakelings nabĳ.
Hĳ die verhoogd werd na
zĳn lĳden
is mens aan onze zĳ.
Zĳn koninkrĳk is ons gegeven
in onrust, moeite en gemis
totdat in wolken uitgesneden
zĳn dag gekomen is.
René van Loenen

Zoek Christus niet in het
verleden
niet in de nevel van de tĳd.
Zoek in de wonden van het
leven

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.

Ouderen nooit afschrĳven!
Moet je ouderen afschrĳven als ze
tachtig zĳn? Omroep Max-directeur
Jan Slagter wil er niet van horen,
vertelt hĳ in Libelle.

Donderdag 15 oktober
EO | NPO2 | 23.15
Gelovige wetenschappers
In deze uitzending gaat Andries
Knevel langs bĳ prof. dr. ir. Marnix
Miedema. Hĳ is onderzoeker en
doceert informatica aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen.
Wat vond je ervan toen ouderen
in de coronadiscussie voor ‘dor
hout’ werden uitgemaakt?
Zonde om daarvoor de economie om zeep te helpen? “Ik vond
dat zo’n minachting naar ouderen. Ik vind het ethisch onverantwoord als wĳ gaan selecteren
op leeftĳd uit oogpunt van kosten voor de gezondheidszorg.
Als het medisch gezien kan, mag
leeftĳd nooit een reden zĳn om
een behandeling niet te krĳgen.
Je kan niet zeggen: ach, die man
was al tachtig, dus voor hem is
het niet zo erg om aan corona te

keer per zondag naar de kerk,
43 procent meestal elke zondag.
- Ruim de helft (54 procent) is
betrokken bĳ kerkelĳke activiteiten.
- Het geloof is belangrĳk voor mĳ,
zegt 87 procent.
- Ik voel me verbonden met christenen wereldwĳd, stelt de helft.
- Ik steun het wereldwĳde missionaire werk financieel, zegt 44
procent.
Meer informatie over de onderzoeksresultaten
op www.gzb.nl/durftegetuigen

Een aantal uitkomsten:
- Ruim 1500 jongeren deden mee
aan het onderzoek.
- De helft (49 procent) gaat twee

-

Geknipt

Vrĳdag 16 oktober
AVROTROS | NPO1 | 20.30
André Rieu
In ‘André Rieu op het Vrĳthof
2019’ worden de kĳkers uitgenodigd om zich te laten meeslepen
in de romantiek van de meest
fantastische walsen, zoals An der
Schönen blauen Donau.

Jongeren
uit de rechterflank van de
PKN vinden
missionair-zĳn
belangrĳk, maar getuigen makkelĳker in daden dan in woorden
van hun geloof. Dat blĳkt uit een
studie van het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur
van de Protestantse Theologische
Universiteit naar het missionair
bewustzĳn onder jongeren van
16 tot 25 jaar. Dit gebeurde in
opdracht van de IZB, HGJB en
GZB onder de eigen achterban.

zĳn tegenwoordigheid.

Dinsdag 13 oktober
KRO-NCRV | NPO2 | 18.45
Binnenste Buiten
Villa Rams Woerthe is in 1899
gebouwd voor de schatrĳke familie Tromp Meesters uit Steenwĳk.
Alles in hun huis ademt de stĳl
van de Art Nouveau, met zwierige vormen en lĳnen en versieringen met bloemenbladeren en
dieren.

Woensdag 14 oktober
AVROTROS | NPO1 | 20.30
Tussen Kitsch en Kunst
Deze uitzending van Tussen
Kunst en Kitsch wordt er vanuit
Rĳksmuseum Twente Enschede
getaxeerd. Emiel Aardewerk
taxeert een miniatuur zilveren
kroonluchter.

Hoe getuigen jongeren van hun geloof?

sterven. Die man had misschien
nog wel tien jaar van zĳn kleinkind kunnen genieten. Ik vind dat
een kwalĳke ontwikkeling. We
moeten alles in het werk stellen
om te zorgen dat ook ouderen
corona kunnen overleven. Als
we dat niet doen, komen we in
een glĳdende schaal terecht. Dan
zeggen we eigenlĳk: als je zeventig, vĳfenzeventig of tachtig bent,
ben je afgeschreven. Dan doen
we niks meer voor je, je bent
een kostenpost voor de maatschappĳ. Ik hoop dat het nooit
zo ver zal komen in Nederland,
maar als ik dat soort geluiden
hoor, maak ik me daar best zorgen over. We moeten juist naar
ouderen luisteren, want wĳsheid
komt met de jaren. Maak daar
gebruik van in plaats van deze
mensen af te schrĳven. Ouderen
hebben vaak niet door hoeveel
macht ze hebben, puur door de
macht van het getal. Het gaat
om miljoenen mensen. Als zĳ
zich verenigen, wil ik weleens
zien wat er in Den Haag
gebeurt. Dus neem die mensen
serieus.”
Geloof verbindt continenten
Het blad Alle Volken van de Gereformeerde Zendings Bond geeft
mooie voorbeelden van hoe kerken
in Nederland kunnen meeleven met
kerken in een ander werelddeel.

Onze zendingswerkers John en
Marjan Lindhout zagen op een
bĳzondere manier hoe de lofprĳ zing van Gods Naam doorgaat.
Omdat de overheid nauwelĳks
voorzorgsmaatregelen nam,
moesten ze tot hun spĳt hun
werkplek in Nicaragua verlaten.
Toen er in een Nederlandse
kerkdienst werd gebeden voor
een gezin in nood in Nicaragua,
reageerde een Nederlandse
broeder: “De Heer is mĳn Herder, het ontbreekt mĳ aan niets,
dus wat kan ik voor hen betekenen?” Later op de avond mailde
nog een ander gezin met hetzelfde verlangen. De volgende morgen weer één. John: “lk zat verwonderd achter mĳn laptop en
als vanzelf klonk het in mĳn
hoofd: ‘Heer, onze God, hoe
heerlĳk is Uw naam!’ Er ging ook
een e-mail naar de kerk in Nicaragua om met hen te delen dat
mensen in Nederland voor hen in
gebed waren gegaan en het gezin
wilden helpen. De handen gingen
omhoog en er werd gezongen:
‘Dios es bueno todo el tiempo!’
God is goed, altĳd weer!”
Slachtofferisme
Adjied Bakas, trendwatcher van
Surinaamse afkomst, haalt in de
Telegraaf keihard uit naar de – in
zĳn ogen – ‘diversiteitsdrammers’
waardoor onder andere het Amsterdamse museum ‘Ons Lieve Heer op
solder’ in eerste instantie geen subsidie meer zou krĳgen, omdat er te
veel witte mensen in het museumbestuur zitten.

Klagen, zaniken, drammen,
beschuldigen: het levert veel
subsidie op, jawel. Money makes
the world go around. En dit is de
manier waarop talentloze ’mensen van kleur’ nu royale inkomsten genereren en samen met
hun ’helper whiteys’ veel goeds
in ons land, zoals het museum
dat ik net noemde, kapotmaken.

Ik vind het krankzinnig dat onze
elite ze daarvoor alle ruimte
biedt. De diversiteitsdrammers
dringen iedere gekleurde medemens slachtofferisme op. Doe
je daar niet aan mee, dan ben
je een ’Bounty’ of overloper. Ik
doe niet mee met de rassenoorlog die het marxistische Black
Lives Matter in het mooie Westen wil ontketenen, bedoeld om
westerse landen van binnenuit te
vernietigen. We kunnen ons dit
diversiteitsgedram ook niet veroorloven.
Gerechtigheid, geen wraak
De ouders van de vermoorde Willy
Duarte in Italië zĳn niet vervuld
van haat, maar vragen alleen om
gerechtigheid. Het Algemeen
Dagblad geeft weer wat de moeder zei tĳdens de begrafenis.

De gewelddadige, brute dood
van Willy Duarte, een ambitieuze, goedlachse Italiaan met
Kaapverdiaanse wortels, sloeg in
Italië in als een bom en zette het
debat over institutioneel racisme
in het land wederom op scherp.
De jongeman werd naar verluidt
aangevallen nadat hĳ een schoolvriend te hulp was geschoten
naar aanleiding van een woordenwisseling in Colleferro, een
klein stadje ten oosten van
Rome. Vier Italianen zĳn ondertussen opgepakt, onder wie de
broers Marco en Gabriele B.,
twee omstreden vechtsporters
die een lange voorgeschiedenis hebben van vechtpartĳen,
bedreigingen en drugshandel. De
ouders van Willy Duarte hebben
de moordenaars van hun kind
al vergeven. "Wĳ zĳn katholiek.
De kinderen van anderen raken
wĳ niet aan. We willen gerechtigheid, geen wraak”, sprak de
moeder afgelopen weekend op
de begrafenis, die door duizenden mensen werd bezocht.
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De kerk is van de Heer
DOOR DS. ARJEN VAN
DER SPEK, Z WARTSLUIS

Wat goed dat
Johan ten Brinke
eerlĳk uitspreekt wat velen op dit
moment ervaren. Namelĳk dat de
zondagmorgen ook goed kan zĳn met
kleinkinderen in de buurt, met een
dienst op de laptop. Soms verrĳkt
worden en soms afhaken bĳ een langdradige liturgie. De eerste vraag die
bĳ ons, dominees (ik ben er ook één),
op kan komen is: hoe lang gaat dit
duren? Komen mensen als Johan terug
naar de kerk als de pandemie over is?
Kortom, hoe moet dit verder? Sommigen menen nu al de hand van God
te zien in de pandemie en noemen
het een loutering, straf, les in nederigheid, eindtĳdteken. Al die verschillende
duidingen zullen misschien sommigen
aanspreken, maar ik schrik ervan,
want ik denk dan: how do you know?
Waren al de oorlogen, pestepidemieen, rooftochten van de Noormannen,
ook te zien als hand van God? Ik zou
het niet durven te zeggen.
Gods openbaring
Wat durf ik dan wel te zeggen? Wel dit! Als wĳ op kansels of in het pastoraat het
Woord van God bĳ mensen
proberen te brengen, dan gaat
het om de grote lĳn van Gods
openbaring in Jezus. Daarin
heeft de Heer laten zien wie
Hĳ is? ”Ik ben die Ik ben! Ik
ben toch dezelfde die het volk
door de woestĳn heen leidde?
Die een uitleidend God is? Die
in Jezus de dood heeft overwonnen, de laatste vĳand?”
Als we verkondigen dat met
de uitstorting van de Heilige
Geest er een groepje mensen
bĳeen kwam om te bidden
en te zingen en dat daarin
de trouw van God zichtbaar
werd in wat we de kerk zĳn
gaan noemen, dan past ons
de vraag toch niet: hoe zal
het nu verder gaan met de
kerk? De kerk is toch niet
ons eigendom? De kerk is van
de Heer en de Bĳbel zegt: wie
op Hem zĳn geloof bouwt zal
niet beschaamd uitkomen.
De kerk heeft bĳna 300 jaar
ondergronds moeten leven in
een tĳd van strenge vervolgingen.
Chaotische tĳden
Geloof maar niet dat ze in
de ondergrondse kerken van
Rome erg hard gezongen zullen hebben. Als de club van de
volgelingen van Jezus, die Hem
als Heer hebben leren kennen
en weten dat niks en niemand
ons kan roven uit zĳn hand, dan
geldt dat nu toch ook?
We zĳn in 2000 jaar al door
zoveel chaotische tĳden heengegaan, waarin we ons geborgen
wisten in de Liefde van God in
Jezus? Dan mogen wĳ toch ook
vertrouwen hebben in de toekomst? Nee, we weten niet hoe het
er over een jaar of over 10 jaar uit
zal zien, maar dat hoeft ook niet.
“Volg jĳ Mĳ maar”, zei Jezus.

Individuele geestelĳke behoeftebevrediging
‘Weemoed vervult mĳn ziel nu ik mĳ herinner hoe ik
meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God
- een feestende menigte, juichend en lovend.’ Dat schreef
HELLENDOORN
de dichter van Psalm 42, die niet meer in de gelegenheid
was om naar de tempel in Jeruzalem te gaan. Ten Brinke wordt niet door zulke
weemoed geplaagd. Hĳ mist het niet om naar de kerk als het huis van God te gaan. Jammer. Ik
denk dan aan al die mensen die graag ter kerke zouden willen gaan, maar dat risico niet kunnen
nemen. Ik denk aan al die mensen van ‘vervolgd christendom’, voor wie dat ook te gevaarlĳk is.
Misschien verkeerde de dichter van Psalm 42 in zulke omstandigheden. Hĳ had te maken met vĳanden, belagers. In afgeleide zin denk ik ook aan al die mensen die hun uiterste best doen om het
kerkelĳk leven op zondag voortgang te laten vinden door registratie van kerkgangers uit te voeren,
door mensen hun plaatsen te wĳzen, door de kerk na afloop weer te reinigen. Sneu voor die mensen om te lezen: voor mĳ hoef je die moeite echt niet te doen, ik red mezelf thuis wel.
DOOR DR. JAN

DIRK WASSENA AR ,

Dwars
Voor Ten Brinke geldt dat hĳ wel naar de kerk kan gaan, maar het niet doet. Ik vind het een
goed teken dat het hem dwars zit. Hĳ beseft kennelĳk dat het zo niet hoort. Misschien speelt
de gedachte mee dat kerk-zĳn wel wat meer is dan je individuele geestelĳke behoefte bevredigen door elke morgen en avond in de Bĳbel te lezen, christelĳke boeken en bladen te lezen en
geestelĳke gesprekken te voeren, wat hĳ wel doet.
Kerk heeft mĳ nodig
Ten Brinke vraagt ‘Ben ik nog te redden?’ In diepe zin wel. Sterker nog, we mogen erop vertrouwen dat hĳ al gered is, want hĳ zegt: ‘Ik raak nog steeds mĳn geloof niet kwĳt.’ In die zin heb je
de kerk niet nodig om gered te worden. De uitspraak ‘Buiten de kerk geen heil’ van de kerkvader
Cyprianus is wat dat betreft wel erg kort door de bocht. Ondertussen geldt voor mĳ wel wat prof
.dr. ir. Arie van den Beukel ooit in het boek met de veelzeggende titel ‘Waarom ik blĳf’ schreef:
dat hĳ niet zonder de kerk kon. Hĳ vervolgde: ‘En ook: zelfs als ik zou menen de kerk niet nodig
te hebben, dan zou het wel eens kunnen dat de kerk mĳ nodig heeft, en dat ik mĳ aan dat appèl
niet mag onttrekken. Omdat (…) de kerk het voertuig is geweest waarmee het geloof door de
geschiedenis heen is verder gedragen, tweeduizend jaar lang, tot op vandaag.’ Waarvan akte!

Geloven is een package deal
Uit bed
gerold,
een
dubbele koffie gezet en nog
in de pyjama verscheen ik op
zondag achter mĳn laptop. Het was maart,
alles dicht. En de kerk waar ik predikant van
mag zĳn had nog geen online diensten dus:
‘vrĳ’. Ik had een uitzending opgezocht maar
na een paar minuten besloten: ‘dit spreekt
mĳ niet aan, ik zoek mooi verder’. Ja, ook
dominees kunnen kritische geestelĳke consumenten zĳn. Uiteindelĳk na een uur had
ik van minstens acht kerken misschien een
paar minuten gezien. Online kĳken, het werkt
gewoon niet voor mĳ. En toch, als predikant
herken ik veel van wat Johan schrĳft bĳ mĳzelf
en onder gemeenteleden. De diensten zitten
ondertussen redelĳk goed in elkaar, thuis kun
je meezingen en wat een gedoe brengen al die
regels met zich mee. Sommige mensen kunnen
of willen de drempel van een kerkgebouw niet
over en kunnen nu meeluisteren. Dan toch liever op de bank: veiliger, je kunt kĳken wat en
wanneer het je uitkomt en het
is een
DOOR DS. YORICK
BREEMES

Zondag 18 oktober
KRO-NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering
In het NCRV-programma De Verwondering is te gast Jan Willem
de Vriend. Hĳ is naar eigen zeggen niets zonder muziek. Zet hem
op een bankje met een partituur
en hĳ is helemaal gelukkig.
Maandag 19 oktober
AVROTROS | NPO1 | 21.25
De wereld van morgen
Hoe ziet de wereld er over 10,
20 of zelfs 50 jaar uit? Kĳken in
de toekomst is onmogelĳk, maar
toch geven in De Wereld van
Morgen Nick Schilder en Hans
Dorrestĳn eenieder wat ons te
wachten staat.

stuk minder gedoe. Je kunt je geloof toch voeden met preken, podcasts, door op de koffie te
gaan bĳ mensen, door binnen wat kringwerk
te doen, handen uit de mouwen te steken, in
de natuur de hand van de Schepper te zien en
je hebt toch de Bĳbel en het gebed? Wat wil
een mens nog meer?
Kerk als gemeenschap
Allemaal waar en waardevol! Maar er mist
toch wat: de kerk als gemeenschap. Altĳd
weer kom ik dan uit bĳ de woorden: geloven
is een ‘package deal’. Je kunt Jezus als Vriend
en Broer en God als Vader niet hebben zonder de rest van alle christenen als je broers en
zussen te hebben (Michael Lloyd). Dat ongemakkelĳke praatje na de dienst, die mensen
waarvan je denkt: horen die er ook bĳ? De
mensen die je liever zou mĳden. Dat irritante
gemeentelid dat te hard zingt of uit de maat.
Dat is ook geloven! Je bent aan elkaar gegeven
als familie en die bestaat niet alleen uit de
mensen waarmee je wat hebt of wilt hebben.
Zonder die grotere samenkomsten zagen we
een poot onder ons geloof weg en dan kom je
op z’n best scheef te zitten, maar het kan ons
geloof ook vervormen of in
het ergste geval onderuit
halen.
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Zaterdag 17 oktober
KRO-NCRV | NPO2 | 18.45
Binnenste Buiten
Even tanken in België en boodschappen doen in Nederland. Op
de grens tussen Goirle en Poppel is het een komen en gaan van
Nederlanders en Belgen. Een paspoort komt er niet aan te pas.

c ht?

Wat vindt u?
We zitten allemaal in hetzelfde
schuitje. Gaat u
naar de kerk of
volgt u de dienst
online? We zĳn
benieuwd naar
uw ervaringen.
Mail uw reactie
naar: redactie@
gezamenlĳkzondagsblad.nl

Dinsdag 20 oktober
AVROTROS | NPO2 | 20.30
Volle Zalen
Cabaretier en liedjesschrĳver
Jeroen van Merwĳk (65) kreeg
eerder dit jaar te horen dat hĳ
ongeneeslĳk ziek is. Nu, midden
in de coronatĳd, maakt hĳ de
balans op van zĳn kunstenaarschap.
Woensdag 21 oktober
AVROTROS | NPO1 | 20.30
Tussen Kunst en Kitsch
Deze uitzending wordt vanuit Museum De Pont in Tilburg
getaxeerd. Emiel Aardewerk
taxeert een bodebus.
Vrĳdag 23 oktober
KRO-NCRV | NPO1 | 21.35
De Rĳdende Rechter
Eén van de leden van volkstuincomplex ‘t Plataantje heeft een
bĳenkast neergezet. Meneer Van
der Made, al jaren lid van de tuin,
is daar heel boos over. Mr. John
Reid begeeft zich naar de volkstuin en komt oog in oog te staan
met de bĳen.

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

zondag 11 oktober 2020

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

Drenthe
Zondag 11 oktober 2020
Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen De Bron 10.00 ds. H. Harmsen JK 10.00 ds. R. Koopmans. H.A.
De Slingeborgh 10.30 da. E. Veldman OK 10.00 dhr. D. Kehanpour
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 past. H. Hansma
Bovensmilde WK 9.30 ds. S. Kits
Coevorden GK 10.00 ds. F. de Jong
Dwingeloo 10.00 dhr. B. Van Dĳke
Een 9.30 ds. F. Pierik
Elim GK 10.00 gez. dienst
Emmen GrK 10.00 ds. M. Leffers Ichthus 10.00 mw. R. Dekker Kapel 10.00 ds. G. Gardenier
Opgang 10.00 ds. G. Kajim SH
10.00 ds. D. Kazemier
Gasselternĳveen 9.30 ds. P. van
Ellen
Gees 10.00 prop. M. de Jager
Gieten DK 9.30 ds. K. Meĳer
Hĳken/Hooghalen Antenne

10.00 ds. H. Marsman
Hollandscheveld GZ 10.00 ds. T.
Veenstra 19.00 ds. Y. Breemes
Hoogersmilde De Schakel 9.30
dhr. J. Wiersma
Klazienaveen EH 9.30 ds. H. Jumelet
Meppel OK 10.00 ds. S. Sĳtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 n.b.
Nieuw-Balinge 10.00 ds. H. v/d
Ziel 15.00 ds. T. Beekman
Nieuweroord ImK 19.00 ds. G.
Timmers RH 10.00 prop. G. De Kok
Nieuw Weerdinge 9.30 ds. Mellema
Nĳeveen 10.00 e-meeting
Pesse OK 10.00 jeugddienst
Paasloo 9.30 mw. H. Kramer
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. T.
Van Beĳeren JK 9.30 ds. S. Van Dĳk
Ruinerwold/Koekange BH 10.00
ds. J. Muis
Schoonoord De Wĳngaard 9.30
da. V. Thurkow
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 9.30 ds. T. Beekman
15.00 ds. H. v/d Ziel
Valthermond 10.00 ds. H. Thon
Vries DK 10.00 Ineke Baron
Westerbork VH 10.00 ds. D. Ter
Horst SK 10.00 mw. P. de Kruĳf
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
HK 10.00 ds. R. Ten Have
Zuidwolde GK 10.00 ds. C. Huisman HK 10.00 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds. schneider (online)
Zondag 18 oktober 2020
Aalden 10.00 da. W. Hordĳk
Alteveer GK 10.00 ds. W. Verschoor
Assen De Bron 10.00 ds. L. v/d
Peppel JK 10.00 dhr. D. Kehanpour
OK 10.00 ds. R. Busscher
Beilen PK 10.00 da. V. Thurkow
19.00 ds. I. Postma
Borger GH 10.00 ds. J. Bode
Bovensmilde WK 9.30 mw. A. de
Kruiĳff
Dwingeloo 10.00 ds. G. Zĳl
Een 9.30 dhr. P.J. Kruizinga
Elim HK 10.00 dhr. H. Brouwer
Emmen GrK 10.00 mw. H.
Westerik Ichthus 10.00 ds. J. de
Valk Kapel 10.00 ds. R. Wĳnsma
Opgang 10.00 dhr. S. Van Heze SH
10.00 mw. H. Haan
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 mw. G. Van Vliet
Gasselternĳveen 9.30 ds. M. Rappoldt
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten DK 9.30 ds. J. Middeljans
Grolloo 10.00 dhr. A. Trox
Hĳken/Hooghalen Antenne
10.00 dhr. T. v/d Woude
Hollandscheveld GZ 10.00 dhr. H.
Kerssies HZ 19.00 gez. dienst
Hoogersmilde De Schakel 9.30
dhr. L. Cnossen
Klazienaveen EH 9.30 ds. G.
Douma
Meppel OK 10.00 past. H. Feĳen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E.
Akkerman
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J. Geerts
15.00 ds. G. Koppelman
Nieuweroord ImK 19.00 dhr. A.
Lowĳs RH 10.00 ds. W. Bakker
Nĳeveen 10.00 mw. E. Winters
Pesse OK 10.00 ds. F. Verboom
Rolde 10.00 ds. D. Van Veen
Roden Op de Helte 10.00 ds. S.
Van Dĳk JK 9.30 ochtendgebed
Ruinerwold/Koekange BH 10.00
ds J. Kooistra
Schoonoord De Wĳngaard 9.30
ds. T. Oldenhuis
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer. H.A.
Smilde KK 9.30 ds. W. Smit

Tiendeveen 9.30 ds. A. Goĳert
15.00 ds. E. Mĳnheer
Valthermond 10.00 ds. J. Mellema
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 jeugddienst
SK 10.00 mw. J. Span
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van Slooten. HK 10.00 ds. R. Ten Have
Zuidwolde GK 10.00 ds. A. Zweers
HK 10.00 dhr. H. Lowĳs
Zwartemeer GK 9.30 drs. Wiegman (online)

Flevoland
Zondag 11 oktober 2020
Kraggenburg 10.00 ds. M. Westermann
Marknesse 9.30 dhr. K. de Lange
Urk PK 10.00 ds. J. Tadema 17.00
ds. J. Posthumus De Poort 10.00 ds.
P. Vroegindeweĳ 17.00 ds. J. Hoekman
Zeewolde 9.30 ds. E. Gruteke
19.00 Taizé-viering
Zondag 18 oktober 2020
Kraggenburg 10.00 mw. M. Hadnagy
Marknesse 9.30 ds. J. Renkema
Urk PK 10.00 ds. G. Kant 17.00 ds.
A. van Vliet De Poort 10.00 ds. A.
Keleman 17.00 ds. E. Terpstra
Zeewolde 9.30 ds. E. Gruteke

Overijssel
Zondag 11 oktober 2020
Almelo Bleek 10.00 ADA viering
De Ontmoeting 10.00 ds. C. Elsinga GrK 10.00 ds. W. Broekema PK
10.00 ds. R. Van Dĳk Noach 10.00
ds. D. Van Bart
Beerzerveld 10.00 ds. K. Hazeleger
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. Menkveld
Bergentheim OK 9.30 ds. G. Muilwĳk WK 19.00 ds. W. Den Braber
Berkum HH 9.30 lectorendienst
19.00 dhr. M. van Dokkum
Blankenham 9.30 mw. L. Winters
Blokzĳl/Scheerwolde GrK 10.00
ds. D. Lagerweĳ
Borne OK 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 ds. P. Lindhout
Daarle HK 9.30 ds. E. Prins 19.00
ds. J. van Goor GK 9.30 en 19.00 ds.
B. Heusinkveld
Daarlerveen 9.30 ds. A. Bierma
19.00 ds. W. De Bruin
Dalfsen GrK 10.00 ds. H. Schipper.
H.A. Oudleusen 10.00 ds. I. Jansen.
H.A.
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. J.
Zondag. H.A. VDK 19.00 da. E. Wisselink. H.A.
De Krim PK 9.30 dhr. A. Nĳburg
Delden OB 10.00 ds. D. Juĳn
Den Ham GK 9.30 ds. G. Schreuders HK 19.00 ds. J. van Ark DK
10.00 ds. G. De Goeĳen
Enschede OK 10.00 ds. A. Reitsma
Lonneker 10.00 ds. E. de Bruin
Usselo 10.00 ds. O. Haasnoot. H.A.
BK 10.00 prop. N. De Graaf HZ
10.00 past. A. Kemper JK 10.00 mw.
J. Traas
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. den Oudsten
Genemuiden GK 9.30 ds. Labooy
GrK 9.30 ds. M. Krooneman 19.00
ds. A. Floor HC 9.30 ds. K. Timmerman 16.30 n.b.
Giethoorn PG 10.00 mw. H. Frömming
Hardenberg De Matrix 9.30 ds.
P. Noordmans Radewĳk 10.00 ds.
J. Woltinge HWK 10.00 ds. H. Dorgelo

Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 9.30 ds. L. Aangeenbrug 19.00 ds. P. Lindhout KW
9.30 ds. K. Kranenburg
Holten Kandelaar 9.30 drs.J.
Eertink DK 9.30 ds. M. van Sandĳk
Kampen OH 9.30 n.b. BW 17.00
Riemer Roukema
Kuinre 10.00 dhr. J. Bredenhoff
Kamperveen 9.30 ds. J. Posthumus
Lemelerveld BK 9.30 ds. H. Marsman
Lutten LK 9.30 ds. B. Urgert
Mariënberg SK 9.30 ds. J. Peschar
19.00 ds. K. Hazeleger
Nieuwleusen GrK 9.00 ds. J. Baart
MK 10.15 ds. J. Baart OK 10.00 ds.
M. Develing 19.15 ds. G. Trouwborst
Nĳverdal RB 9.30 ds. B. v/d Weg
18.30 ds. H. De Ruiter HC 9.30 ds.
H. Van Dalen
Oldemarkt GK 9.30 ds. J. Lalkens
Ommen GK 9.30 da. M. de Vries
19.00 n.b. HK 10.00 n.b.
Paasloo 9.30 mw. H. Kramer
Rĳssen GK 10.00 ds. S. Ris
Schuinesloot 11.00 ds. J. Post
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. M.
Sĳtsma
Staphorst 9.15 ds. J. Tiggelaar
Steenwĳk GrK 9.30 ds. A. van ‘t
Zand OV 9.30 en EV 10.45 ds. A.
van der Honing
Steenwĳkerwold 9.30 dhr. A.
Weemstra
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap
MK 10.00 ds. M. Bree
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. Den
Braber
Vroomshoop Irene 9.30 ds. J.
Droogendĳk 19.00 ds. F. Schipper
Westerhaar 9.30 ds. G. Zĳl
Wierden DK 9.30 ds. T. Smink
18.45 ds. J. Post GK 9.30 ds. E. van
Buuren 19.00 ds. W.> Kaljouw Hoge
Hexel 9.30 ds. H. Donken 19.00
prop. A. Borsje
Wĳhe NK 9.30 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d Dool.
H.A.
Wilsum 9.30 ds. H. De Kok 14.30
ds. F. Slothouber
Windesheim 9.30 ds. H. De Jong
Witharen 10.00 ds. E. van Beesten
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK 9.30
ds. N. Beimers. H.A.
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d
Spek 17.00 ds. H. Ter Beek
Zwolle AK 9.30 ds.N. Eygenraam
GrK 17.00 Michaëlsviering JK 9.30
ds. J. Brussaard 17.00 ds. C. v/d Graaf
OK 10.00 ds. I. Epema Open Kring
9.30 ds. A. Pietersma SiK 10.00 ds.
H. Van Maanen 16.15 ds. J. van Ark.
Opendeurd. StK 9.30 ds. G. Van
Rheenen LK 10.00 ds. T. Van Dam
Zondag 18 oktober 2020
Almelo Bleek 10.00 ds. S. Hiemstra
De Ontmoeting 10.00 ds. J. Goossen 19.00 gebedsdienst GrK 10.00
da. I. Pĳpers PK 10.00 ds. M. Montagne Noach 10.00 ds. D. Van Bart
Beerzerveld 10.00 ds. J. de Goeĳen
19.00 ds. T. Oldenhuis
Belt-Schutsloot 9.30 dhr. R. Pasterkamp
Bergentheim OK 9.30 ds. G. Nĳmeĳer WK 19.00 ds. D. Juĳn
Berkum HH 9.30 ds. A. Kobes
19.00 vespers
Blokzĳl/Scheerwolde GrK 10.00
Borne OK 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 ds. J. Droogendĳk
Daarle HK 9.30 ds. T. Nieuwenhuis
19.00 ds. H. Van Wingerden GK
9.30 ds. L. Aangeenbrug 19.00 ds. J.
Schipper
Daarlerveen 9.30 ds. J. Antonides
Dalfsen GrK 10.00 a ds. D.
GeertsmOudleusen 10.00 ds. B.
Zitman

Dedemsvaart Antenne 9.30 ds.
B. Brandorff VDK 19.00 da. E. Wisselink
De Krim PK 9.30 mw. W. v/d
Scheer
Delden OB 10.00 ds. O. Mulder
Den Ham GK 9.30 ds. H. De Haan
19.00 ds. G. De Goeĳen DK 10.00
ds. G. Van Asselt
Enschede OK 10.00 ds. J. Zuurmond 16.45 Taizé-viering Lonneker 10.00 ds. D. Van Zĳll Langhout
Usselo 10.00 ds. R. de Vries BK
10.00 ds. Schruders HZ 10.00 ds. B.
Wĳnbergen Zorgpalet 18.00 drs. A.
Peĳnenborg
Enter 9.30 ds. H. Wassink 19.00 ds.
H. De Haan
Genemuiden GK 9.30 ds. Versteeg
GrK 9.30 ds. J. ten Brinke 19.00 ds.
K. Bogerd HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Hardenberg Baalderveld 10.30
ds. P. Langbroek De Matrix 9.30 ds.
Y. Van Benthem Radewĳk 10.00 ds.
A. de Lange
Heino 9.30 Piet de Jong
Hellendoorn PK 9.30 ds. W. Broekema 19.00 ds. H. Van Dalen KW
9.30 ds. H. Paas
Holten Kandelaar 10.00 ds. G.
Van Herk DK 9.30 ds. M. van Sandĳk
19.00 ds. S. Roozenboom
Kampen OH 9.30 n.b.
Kuinre 10.00 ds. D. Lagerweĳ
Kamperveen 9.30 dhr. Van der
Hart
Lemelerveld BK 9.30 ds. L. Den
Besten
Lutten KK 9.30 themadienst
Mariënberg SK 9.30 ds. A. de Vries
Nieuwleusen GrK 9.00 ds. J.
Zomer MK 10.15 ds. J. Zomer OK
10.00 ds. M. Develing 19.15 Taizéviering
Nĳverdal RB 9.30 ds. Van Dalen
HC 9.30 ds. W. Kaljouw VEG 18.30
ds. J. Wegerif
Oldemarkt HG 9.30 mw. H. Kramer GK 9.30 ds. C. Aalbersberg
Ommen GK 9.30 ds. J. Schipper
19.00 n.b. HK 10.00 ds. G. Trouwborst
Rĳssen GK 10.00 ds. Van Herk
Schuinesloot 9.30 ds. L. v/d Veer
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. A.
v/d Spek
Staphorst 9.15 ds. J. Zondag
Steenwĳk GrK 9.30 dhr. G. Troost
OV 9.30 en EV 10.45 ds. M. Visscher
Steenwĳkerwold 9.30 ds. E. van
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. Wolters MK 10.00 ds. J. Menkveld
Vriezenveen OK 9.30 ds. J. Wegerif
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds.
F. Schipper
Westerhaar 9.30 ds. W. Den Braber. H.A.
Wierden DK 9.30 ds. H. Donken
18.45 drs. J. Eertink GK 9.30 Marjan
Tieberink 19.00 ds. L. Aangeenbrug
Hoge Hexel 9.30 ds. A. Zĳlstra
19.00 dr. J. Wassenaar
Wĳhe NK 9.30 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 da. A. v/d Velde
Wilsum 9.30 ds. Oberink 14.30 ds.
J. de Kok
Windesheim 9.30 ds. J. van Wĳk
Witharen 10.00 ds. G. Holverda
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK 9.30
ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. Ter
Beek HK 19.00 ds. A. v/d Spek
Zwolle AK 9.30 ds. C. Meĳer GrK
17.00 Michaëlsviering JK 9.30 ds.
G. Codee 17.00 ds. G. de Fĳter
OK 10.00 ds. N. Eygenraam Open
Kring 9.30 past. H. Schoorlemmer SiK 10.00 dr. J. Wassenaar StK
9.30 ContaKtdienst LK 10.00 ds. M.
Nieuwkoop

berichten uit de gemeente
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Stencilwerk kunt u mailen naar
kerknieuws@pknhardenbergheemse.nl.
Het kerkelĳk bureau is op
maandag van 10.00 tot 12.00 uur
en op woensdag van 18.00 tot
20.00 uur telefonisch bereikbaar
op 0523-680833. Email: kerkelĳkbureau@pknhardenbergheemse.nl
LUTTEN/SLAGHAREN
Videodienst. U kunt deze dienst
volgen via de website www.kerkomroep.nl daar zoekt u de Kruiskerk in Lutten op en kunt u online
of achteraf meekĳken.
Geloof is het zetten van de eerste
stap, zelfs wanneer je nog niet de
hele trap ziet. Martin Luther King.
Kerkdienst 11 okt.: Kruiskerk
9.30 dhr. M. Vos Vriezenveen.
Zieken. dhr. H.J. Grevelman, Lutteresweg 4, 7775 PP Lutten, verblĳft in het ziekenhuis in Hardenberg, k. 233, J. Weitkamplaan 4a,
7772 SE Hardenberg.
Jarig. Mw. A. Odink-Diever Zwarte Dĳk 29A, Lutten: 07-10-1941.
Mw. A. Kappert-Vos Anerweg Zuid
47, Lutten: 08-10-1936.
Mw. G. Benjamins-de Jager De
Tjalk 29 7701 LR, Dedemsvaart:
09-10-1937.
Dhr. D. Schutte Dedemsvaartseweg Noord 126 7775, AK Lutten:

10-10-1940
De bloemen gaan vandaag met
een groet van ons allen naar de
fam. Winters Meidoornstr. 46.
Dopen. Volgende week zondag is
er in de Kruiskerk een doopdienst.
In deze dienst worden 3 kinderen
gedoopt Britt Pullen, d.v. Dick en
Rianne. Emma Duinkerken, d.v.
Erik en Michelle en Iwan Mulder,
z.v. Danny en Manouk. Wĳ wensen
de doopouders en hun familie een
mooie dienst toe.
Transform Catechisatie in
een nieuw jasje. Zoals u in het
Kerknieuws hebt kunnen lezen,
gaan we binnen de Emmaüsgemeente ‘Transform’ groepen organiseren. We willen de jeugd vanaf
eerste klas Voortgezet Onderwĳs
heel graag bĳ het geloof en de kerk
betrekken. We proberen dit nu te
doen door ‘Transform’ groepen te
maken waarbinnen de jeugd elkaar
(om de week) kan ontmoeten en
bezig kan zĳn met kerk, geloof en
maatschappĳ. We willen binnen de
groepen praten over onderwerpen
die voor de jongeren relevant zĳn.
Dit doen we in nauwe samenwerking met de clubs en we proberen
hierbĳ ook gebruik te maken van
sociale media en misschien bĳeenkomsten online.
MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet

zondag 11 oktober 2020

Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariënberg,
tel. 0523-235724, e-mail j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 11 okt.: 9.30 ds. A.
de Vries, Nĳverdal. O.v.d.: dhr. W.
Menzo. Diaken: dhr. H. de Lange.
Collecten: diaconie, kerk en
gebouwen.
Kerkdienst 18 okt.: 9.30 ds. A.
de Vries, Nĳverdal. H.A. O.v.d.:
mw. W. Kremer. Diaken: dhr. B.
Mellema. Collecten: Voedselbank Hardenberg Ommen, kerk en
gebouwen.
Meeleven. Op donderdag 10 sept.
was het groot feest in huize de
Lange aan de ds. Laurentiusstr. 17.
Sebas Koen werd geboren! Koen
is het zoontje van Tom en Agnes
en broertje van Sven en Bram. We
wensen dit jonge gezin veel liefde
en geluk toe met dit grote ‘kleine
wonder’. Dat hĳ mag opgroeien
in de wetenschap dat onze Here
God zĳn naam in Zĳn handpalm
geschreven heeft. Gods zegen
toegewenst Tom en Agnes. Joke
Doek kent goede en minder goede,
maar ook slechte dagen als het gaat
om haar gezondheid. Medicinaal
wordt er alles aan gedaan om de
benauwdheid waar Joke al jaren
door geplaagd wordt beheersbaar
te houden. Dat lukt soms wel en
soms ook niet. We hopen dat het
Joke gegeven is nog een tĳdje te

mogen blĳven genieten van goede
dagen. WdB
Jarig. Op 3 okt. was mw. NĳhuisHeĳnk, Rheezerweg 127a, 7795DB
Diffelen, jarig, ze is 83 jaar geworden.
Op 5 okt. was mw. F. WaterinkMeĳer, Van de Sluisstr. 9, 7691DN
Bergentheim, jarig. Zĳ is 76 jaar
geworden.
Op 11 okt. hoopt dhr. W. van der
Veen, Grote Esweg 1, 7795DD Diffelen, 89 jaar te worden.
Op 12 okt. hoopt dhr. H. v/d
Schuur, Wicher Hentostr. 16,
7692AM Mariënberg, 72 jaar te
worden.
Op 19 okt. hoopt dhr. H. Regeling,
Kloosterdĳk 36 7685PX Beerzerveld, 70 jaar te worden.
Op 20 okt. hoopt dhr. A. Reefhuis,
Polderweg 18 7685RA Beerzerveld.
78 jaar te worden.
Tekst. God hanteert geen rood
correctiepennetje, maar heeft één
keer een heel groot , bloedrode
streep gezet door al onze zonden.
(Gelezen in de Visie, ingestuurde
preekzin door Esther van der Wee)
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdienst 11 okt.: 10.00 uitzending via Kerkdienstgemist vanuit
de Johanneskerk met ds. M. Sĳts-

bij de achterdeur
Lellebel. Ik ben nu weer helemaal bij de tijd, wellicht een
jaar lang en dat voor nog geen
tientje. Wie doet je wat.
DOOR DS. TAMMO J.OLDENHUIS, COEVORDEN

Bij de tijd
Mijn oude horloge begon de
laatste tijd kuren te vertonen.
Eerst vijf minuten verliezen,
dan tien en toen was het uit
met de pret. Dus enkele reis
prullenbak en op naar de
firma Liedel die net die week
fantastische uurwerken in de
aanbieding had van het merk

Zonder horloge vind ik maar niks.
Ik moet weten hoe laat het is. Misschien is het de macht der gewoonte. Of zou het met de Calvinistische opvoeding te maken hebben,
dat je de tĳd goed moet gebruiken
en daarom geen uurtje verloren
moet laten gaan? Het zou best eens
kunnen. Maar goed ik ben nu in
elk geval weer helemaal bĳ de tĳd,
alhoewel…
Een paar weken geleden mocht ik
een kerkdienst leiden in het noordwesten van Drenthe, weliswaar
nog een onlinedienst, maar uiteraard met een kleine kerkenraad
en enkele krachtige zangers die
op veilige afstand van elkaar van
harte zongen. Voor de dienst in de
kerkenraadskamer werd gevraagd
hoe laat het was, want je kunt niet
te laat beginnen. Vol trots keek ik

mee te maken. Hĳ gaat voor ons
op mĳn glanzende Lellebel om te
vaak veel te snel of veel te langmelden dat het anderhalve minuut
zaam. Een dag is voorbĳ voordat je
voor tien was. De ouderling van
er om denkt. Maar bedenk dat het
dienst knikte, greep in zĳn binomgekeerde ook mogelĳk is, als het
nenzak en keek op zĳn mobiele
zonnetje niet zo hoog aan de hemel
telefoon.
staat.
“Ik ga u voor in gebed”, zei hĳ vervolgens. Oh dacht ik, die leest het
Kort geleden bracht mĳn zoon zĳn
gebed vanaf zĳn telefoon, ook een
idee trouwens. Maar nee, dat had ik dochter naar bed. Voor het slapen
gaan zegt ze haar gebedje op, zoals
mis, er volgde een prachtig gebed,
papa dat thuis leerde en zoals ik het
dat spontaan opwelde uit een verlangend hart. Het deed me goed en al uit de mond van mĳn moeder
leerde. Dat is mooi en ontroerend.
na het amen bedankte ik hem.
Maar ja voor haar was het nog geen
“Maar waarom”, zo vroeg ik hem,
tĳd en wat is zeven uur als het nog
“moet je eerst nog op je telefoon
lang niet donker is? Ze vouwde
kĳken? Oh, zei hĳ dat is voor de
haar handen en
juiste tĳd.”
begon: "Ik ga slaIk merkte dat mĳn
GELUKKIG MAAR DAT DE TIJD NIET
pen, maar Here ik
nieuwe Lellebel
ALLES VOOR HET ZEGGEN HEEFT.
ben nog lang niet
van schrik zich in
moe en heb nog geen zin om mĳn
een nieuwe seconde verslikte.
beide ogen toe te doen.”
Het was een mooie dienst en dan
Heerlĳk een beetje knokken met
heb je geen last van de prikkende
wĳzers van de tĳd. En mĳn horloge de tĳd en eerlĳk tegelĳk, want
heeft zich van de schrik hersteld en laten we wel wezen, we vliegen
doet zĳn uiterste best om mĳ bĳ de daarheen, ondanks glanzende Lellebellen.
tĳd te houden.
En eh, gelukkig maar dat de tĳd niet
alles voor het zeggen heeft.
Ja die tĳd, daar heb je je leven lang

gebed van de week

Zittend, geknield, rechtop
Bidden met mĳn lichaam,
de handen gevouwen of open
in uw aanwezigheid.
Zittend, geknield, rechtop
om U te danken,
vergeving te vragen,
uw Woord te overdenken.
Bidden met mĳn geest,
een gesprek aangaan,
van gedachten wisselen met U,
mĳn leven en mĳn zorgen

aan U toevertrouwen,
en openstaan voor uw vermaningen.
Bidden met mĳn hart,
U zeggen hoezeer ik op U vertrouw.
U de pĳn en de vreugde onder ogen brengen
van mezelf en van wie me lief zĳn,
en U nog eens zeggen
dat U belangrĳk bent voor mĳ.
(anoniem)
uit: Gebeden voor elke dag, Royal Jongbloed
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ma-van Oeveren, Kampen. Knd.:
alle groepen basisschool v/d uitgenodigde wĳken. Oppas: Marga
Heeterbĳ en Deborah Jongman.
Collecten: 1. Kerk. 2. Bloemen.
Kerkdienst 18 okt.: 10.00
uitzending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk met ds. A
. v/dSpek, Zwartsluis. Knd.: alle
groepen v/d uitgenodigde wĳken.
Oppas: aanwezig. Collecten: 1.
Werelddiaconaat. 2. Kerk.
Uit de gemeente. We wensen als gemeente iedereen die te
maken heeft met zorgen en moeiten waardoor het leven haar lichtglans lĳkt kwĳt te zĳn veel sterkte.
Toch mag iedereen weten en geloven dat Gods Licht blĳft schĳnen
ook in de donkerste hoeken van
ons bestaan. Hĳ is het Licht van de
wereld en in zĳn nabĳheid mogen
we ons geborgen weten. Dwars
door de moeiten en het verdriet
wil Hĳ ons leiden op de weg ten
leven die ons eens veilig brengen
zal bĳ Hem waar geen zorgen, pĳn
of verdriet meer zullen zĳn. Onze
dank gaat naar Hem uit die ons ook
de vreugden van het leven geeft
waardoor we ons gelukkig, blĳ en
dankbaar mogen voelen door de
zegeningen die Hĳ ons doet toekomen.
Hartelĳke groeten. Mogen het dan
met het uitzicht op Hem goede
weken worden.

Wij lezen vandaag
Zaterdag 10 oktober
Ezra 1:1-11(-2:70)
Zondag 11 oktober
Ezra 3:1-13
Maandag 12 oktober
Ezra 4:1-16
Dinsdag 13 oktober
Ezra 4:17-5:5
Woensdag 14 oktober
Ezra 5:6-17
Donderdag 15 oktober
Ezra 6:1-5
Vrĳdag 16 oktober
Ezra 6:6-12
Zaterdag 17 oktober
Ezra 6:13-22
Zondag 18 oktober
Matteüs 21:18-22
Maandag 19 oktober
Matteüs 21:23-32
Dinsdag 20 oktober
Matteüs 21:33-46
Woensdag 21 oktober
Matteüs 22:1-14
Donderdag 22 oktober
Matteüs 22:15-22
Vrĳdag 23 oktober
Matteüs 22:23-33
Zaterdag 24 oktober
Psalm 110

Even doordenken
Een mens heeft twee goede
redenen om niet naar God te
zoeken. Hĳ vindt zichzelf te goed
of hĳ vindt zichzelf te slecht.
(Rikkert Zuiderveld)
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Lezing Bart
Gijsbertsen
Ds. Bart Gĳsbertsen geeft
een lezing over
zĳn boek ‘Van
zilveren sporen’, een gang
door het Synagogale jaar.
Het boek gaat
over geloven met een Hebreeuws
ĳkpunt en is een boeiende zoektocht naar christelĳke bĳbeluitleg
die wortelt in de joodse traditie… De organisatie van deze bĳeenkomst is in handen van Kerk
& Israël Overĳssel-Flevoland. Wie
erbĳ wil zĳn, moet zich even aanmelden via r.westendorp@home.
nl of tel. 038 - 331 1759.
Donderdag 15 oktober, 20.00 uur, Kampen,
Open Hof, Lelystraat 49

Nieuw in Hoogeveen
Unity0528 is een interkerkelĳk
initiatief dat verschillende kerken
samenbrengt met als doel om God
te zoeken en Hem te aanbidden
in de grootste sportzaal in Hoogeveen. Unity0528 zegt: ‘Corona
is geen bedreiging voor God en
de kerk, maar een nieuwe kans.
Het verlossingsplan van Jezus gaat
door. Samen met de Heilige Geest
mogen we (nieuw) vuur brengen.’
Daarom organiseert Unity zeven
middagdiensten, waarbĳ ze hopen
dat meerdere inwoners van Hoogeveen God mogen leren kennen.
Zondag 18 oktober, 15.00 uur, Hoogeveen,
Het Activum, reserveren via: www.24-7hoogeveen.nl

Van Velzen in Raalte
Kees van Velzen zal spreken tĳdens een studieavond. Jeruzalem
draagt van oorsprong de naam
Salem, ofwel Vrede. Toch is juist
deze plaats het toneel van verwoesting en verschrikking, al
eeuwenlang. De stad waar koning
David drieduizend jaar geleden
recht begon te spreken, werd de
stad waar het onrecht z’n hoogtepunt bereikte. Van Velzen spreekt
over het thema ‘Jeruzalem, de
steen des aanstoots’. Er is ook een
verkoop van Israëlproducten. Men
kan zich aanmelden via www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten
Donderdag 22 oktober, 20.00 uur, Raalte,
Annahuis, De Plas 8, gratis

Generaal Van Heutsz

Standbeeld als spiegel voor Nederland
In de periode waarin de discussie over racisme en het
omverhalen van monumenten en standbeelden van
omstreden historische helden weer oplaaide, verscheen
eenbiografievangeneraalJ.B.vanHeutsz(1851-1924)*)
Op 3 februari 1851 in Coevorden geboren. Dankzij de Atjeh-oorlog (1873-1914) een nationale
held, bewonderd door koningin Wilhelmina en het
Nederlandse volk.

DOOR DS. KO HEKMAN,
ASSEN

Met beschrĳving van
het leven en de carrière van Van Heutsz wil Vilan van
de Loo zĳn tĳd begrĳpen en daarmee deze periode van nationale
geschiedenis in beeld brengen. Zĳ
gaat na hoe juist hĳ benoemd kon
worden tot gouverneur van Atjeh
(1898) en daarna tot gouverneurgeneraal, onderkoning van Indië
(1904-1909) en later een geslaagde
zakenman werd. Hĳ werd tot held
verheven, monumenten werden
opgericht. Maar wat eerst vooral
verering was voor een man die
symbool stond voor de koloniale
veroveringen, sloeg in de jaren zestig, in een antikoloniaal klimaat, om
in afschuw van datzelfde symbool.

eigenbelang. Indië moest flink geld
opleveren. Opeenvolgende regeringen steunden het project van
koloniseren, vanwege de winstgevendheid ervan. Van Heutsz staat
in de lĳn van de andere kolonisatoren: J.P. Coen (1587-1629), H.
W. Daendels (1762-1818) en J.C.
baron Baud (1789-1859). Mannen
die in de kolonie geweld en hervormingen brachten.

Zelfbeeld
Nederland wilde een koloniale
natie zĳn, meetellen in de wereld.
In de oprichting van monumenten
voor Van Heutsz wilde men uitdrukken dat het een succesvolle
koloniale natie was. Geld, macht
en prestige. Om de schuld voor
het geweld alleen bĳ de militairen
te leggen, is te gemakkelĳk geredeneerd. De burgermaatschappĳ en
de vorstin steunden het koloniale
Atjeh-methode
project. Terecht stelt Van de Loo
Generaal Van Heutsz wist zich
dat vragen over militair geweld in
geroepen om vanuit de kolonide kolonisatietĳd vergezeld horen
ale noodzaak de Buitengewesten
te gaan van vragen naar koloniale
van Indië (de eilanden rondom
bedrĳven en verenigingen, naar
Java) onder Nederlands gezag
steun en stimulans hiervoor van
te brengen. Volgens Den Haag
het hof, en naar het enthousiasme
moest geheel Indië tot ontwikkevan de bevolking, onze voorouling worden gebracht. Van Heutsz
ders. Het gaat
belichaamde deze
dan over Nederethische visie. Hĳ
OM DE SCHULD VOOR HET GEWELD
land zelf, niet om
zette militaire
ALLEEN BIJ DE MILITAIREN TE LEGGEN,
bepaalde historiexpedities in om
IS TE GEMAKKELIJK GEREDENEERD.
sche figuren. Van
het verzet van
de Loo ziet in het leven van Van
de inlandse bevolking te breken.
Heutsz het koloniale Nederland
Zĳn Atjeh-methode was: krachtig
weerspiegeld.
militair optreden, dat de bevolking ontzag en angst inboezemde.
Coevorden
Na overgave zo snel mogelĳk een
In 1933 werd in Coevorden het
eigen civiel en militair bestuur
borstbeeld van generaal Van
installeren. En dan registratie,
Heutsz onthuld. Twee jaar na
inleveren van wapens en verplicht
aanleggen van wegen, ontwikkeling Coevorden was het de beurt
aan Amsterdam, met een monuvan infrastructuur. Het resultaat
ment voor hem. Het moest de
van de expedities was onderwernationale koloniale trots opwekping. Nederland bemoeide zich
ken. Nederland had Indië orde
met de Oost-Indische koloniën
niet alleen uit plichtsbesef en zede- en welvaart gebracht. In latere
jaren liep de Van Heutsz-verering
lĳke roeping, maar evenzeer uit
Advertentie

Elke 14 dagen
GZ op de
deurmat

ga naar:
www.gezamenlĳkzondagsblad.nl
/abonnement-nemen

Kerkdiens
Zondag 11
mw. L. Wint
burg, om 9.3
Zondag 18
Zondag 25
Ds. D.J. Lage
9.30 uur.
Pastorale
nodig hebbe
op met een
Zieken, eenz
en verdriet h
Standbeeld van generaal Van Heutsz te CoeGods troost
vorden. Volgens Den Haag moest geheel Indië
denken hierb
tot ontwikkeling worden gebracht. Van Heutsz
die na een tĳ
belichaamde deze ethische visie.
verzorgingsh
definitief gaa
geschiedenis. Ze geven weer hoe stap, ook vo
Nederland zichzelf wilde zien. Een terblĳft, maa
succesvolle koloniale natie. Stand- wanneer het
beelden, opgericht tot zelfverOverweging
heerlĳking. Dit verleden kunnen Wie buiten
deuken op. De monumenten werden beklad. De visie op het koloni- we niet onzichtbaar maken door Naast u wen
een beeldenstorm. Wĳ maken
ale verleden veranderde. Men zag
aarde. Al be
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Kerkdiensten
Zondag 11 oktober, voorganger
mw. L. Winters-Jonas uit Kraggenburg, om 9.30 uur.
Zondag 18 oktober, geen dienst.
Zondag 25 oktober, voorganger
Ds. D.J. Lagerweĳ uit Zwolle, om
9.30 uur.
Pastorale hulp, mocht u die
nodig hebben, neemt u dan contact
op met een van de ouderlingen.
Zieken, eenzamen en allen die pĳn
en verdriet hebben wensen we
Gods troost en nabĳheid toe. We
denken hierbĳ aan mw. De Vries,
die na een tĳdelĳk verblĳf in een
verzorgingshuis in Wolvega, er nu
definitief gaat wonen. Een moeilĳke
stap, ook voor degene die achterblĳft, maar helaas noodzakelĳk
wanneer het thuis niet meer gaat.
Overweging Psalm 73:25-26, “
Wie buiten u heb ik in de hemel?
Naast u wens ik geen ander op
aarde. Al bezwĳkt mĳn hart en
vergaat mĳn lichaam, de rots van
mĳn bestaan, al wat ik heb, is God,
nu en altĳd” Het gevoel nergens
terecht te kunnen, geen aansluiting
te vinden en geen grip te hebben
op wat je overkomt, daar kun je
radeloos van worden. Je vraagt
je af: “Waar leef ik nou voor?” Je
bent de zin van het bestaan kwĳt
en je bent jezelf kwĳt. De hele
wereld kan je gestolen worden, het
is een koude en onherbergzame
woestenĳ. Omhoog kĳken! Kun
je dat nog? Het geeft niet als dat
door een waas van tranen moet.
Reikhalzend, hunkerend, omdat
je bestaansrecht wilt, gezien en
gehoord wilt worden. Hĳ noemt je
naam, Hĳ kent jou als geen ander,
Hĳ heeft je bedacht. En dat je dat
wéét, is je redding. Schuil weg voor
alles wat je bedreigt, voel je veilig in
de holte van zĳn hand. (Joke Verweerd, uit Toeval bestaat niet)
Hunkeren naar verbinding
(Otje van der Lelĳ, uit Vertel)
Eenzaamheid is niet nieuw, maar
door de huidige anderhalvemetersamenleving staat het volop in
de aandacht. Wat is eenzaamheid
eigenlĳk en wat kan je zelf doen?
Eenzaamheid heeft vele gezichten.
Het is het gevoel dat de relaties die
je hebt eenrichtingsverkeer zĳn; dat
niemand interesse heeft in jou of
weet wie je werkelĳk bent. Het is
de pĳn die je voelt als iedereen naar
een feestje gaat en jĳ thuis televisie kĳkt omdat je niet bent uitgenodigd. Het is de hunkering naar
gemeenschapsgevoel, naar intiemer
contact met je geliefde of diepgaandere gesprekken met vrienden.
Dertig procent van de Nederlanders heeft ermee te maken.
Volgens filosoof Anja Machielse is
eenzaamheid iets subjectiefs. Eenzame mensen voelen een leegte
om zich heen. Eenzaamheid wordt
wel verward met alleen zĳn, maar

is echt iets anders. Alleen zĳn kan
prettig en rustgevend zĳn, maar
als je eenzaam bent hunker je naar
verbondenheid. Bĳ eenzame mensen denken we al gauw aan mensen
in een verzorgingstehuis die nooit
bezoek krĳgen. Maar verhuizing,
een nieuwe baan, een scheiding kan
ook zorgen dat je in een sociaal gat
terecht komt. Bĳ twee leeftĳdsgroepen komt het vaker voor: bĳ
ouderen, door het wegvallen van
familie en vrienden en bĳ jongeren
door weinig of oppervlakkige contacten of een negatief zelfbeeld.
Ook onder mensen met een verstandelĳke handicap is eenzaamheid
een groot probleem. Zĳ hebben
vaak geen werk en worden niet
begrepen door hun omgeving. Zĳ
zouden veel meer kansen moeten
krĳgen op de arbeidsmarkt. Bĳ
eenzaamheid beeld je je in dat je
nergens bĳ past en niemand je leuk
vindt. Je trekt je eigenwaarde in
twĳfel en je denkt dat er is mis is
met je waardoor je geen verbinding
krĳgt met anderen. De pĳn proberen chronisch eenzame mensen
vaak te dempen met alcohol, eten
of heel hard te werken. Ook kan
het leiden tot depressie en studieuitval. Maar de cyclus kan doorbroken worden. Iets goed doen voor
anderen, zoals vrĳwilligerswerk,
kan helpen. Kleine uitingen van
vriendelĳkheid kunnen eenzame
gevoelens verdrĳven. Ontmoetingen van maar een paar seconden
kunnen een betekenisvol gevoel
van verbinding scheppen. Luisteren, doorvragen geeft de ander
het gevoel dat hĳ ertoe doet. Deel
ook persoonlĳk iets van jezelf, een
belangrĳke bouwsteen van vriendschap. Richt je niet uitsluitend op
één persoon, maar investeer in een
brede vrienden- en kennissenkring.
Deze coronacrisis heeft ons eraan
herinnerd hoe kwetsbaar we zĳn.
Als we hiervan leren om beter
samen te zĳn, zullen we sociaal
opbloeien.
Zondagmorgen (Ida Gerhardt)
Het licht begint te wandelen door het
huis
en raakt de dingen aan. Wĳ eten
ons vroege brood gedoopt in de zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het
licht.
Speldenprik: Hoeveel deuren we
ook achter ons dicht doen, er blĳft
er altĳd een voor ons open.
(Rikkert Zuiderveld)
Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente Blankenham,
C.A. Appelo-de Ruiter.
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Zondag 11 oktober is er een
gewone dienst met kerkgangers en
zal de voorganger zĳn ds Dirk Jan
Lagerweĳ uit Zwolle. En op zondag 18 oktober eveneens een
gewone dienst met als voorganger
ds Jelle Vonk.
En zullen, zo hopen wĳ, een aantal

kinderen gedoopt worden.
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
Het gesprek van je leven.
Zo heet de rubriek in de bĳlage
van het Financiële Dagblad. Ik lees
het graag, omdat gesprekken met
anderen je zo vaak aan het denken
zetten, of in beweging. In de uitgave
van de vorige week interviewde
journalist Annemiek Leclaire predikant Claartje Kruĳff, predikant
in Bussum en Amsterdam en in
2018 uitgeroepen tot Theoloog des
Vaderlands.
Ds. Kruĳff vertelde dat ze geïnspireerd was geraakt in een gespreksgroep toen één van de deelnemers
bĳ het voorstelrondje iedereen
een rode knoop gaf. De man die de
knoopjes uitdeelde vertelde dat hĳ
zĳn leven had omgegooid nadat een
goede vriend van hem zelfmoord
had gepleegd. Hĳ liet zich omscholen tot geestelĳk verzorger in een
hospice voor kankerpatiënten. Al
op de eerste werkdag was hĳ in
paniek geraakt en was weggerend.
Hĳ rende weg en vroeg zich af:
‘Wat heb ik voor ogen met dit
werk, en ik heb daar toch helemaal
niks te brengen’. Dan ziet hĳ een
rood knoopje liggen. Gewoon een
rood knoopje op de stoep tussen alle voetgangers, verkeer en
straatvuil. Hĳ ziet daarin zĳn kleine,
bescheiden verbonden, standvastige ‘zelf’ oplichten. Hĳ snapt via
dat knoopje dat alles wat er is, een
unieke aanwezigheid heeft in deze
wereld. Hĳ begreep dat hĳ toch
tevoorschĳn moest komen daar
waar hĳ was. Zoals hĳ was, met
alles wat hĳ wel en niet te brengen had. En met de woorden ‘Je
bent van jezelf al genoeg’ drukte hĳ
iedereen een rood knoopje in de
handen.
Claartje Kruĳff zegt dat ze de
paniek reactie van de man herkent.
Bĳ een huisbezoek van een ernstig zieke vrouw heeft ze een leuk
gesprek, maar constateert later
dat ze het niet heeft gehad over
de diepste angsten van die ernstig
zieke vrouw. Heb ik het wel goed
gedaan, vraagt ze zich af. Maar dan
stelt ze de vraag: om wie gaat het
dan op dat moment? Gaat het om
die mevrouw, of handel je vanuit je
eigen tekort. Wat deel je eigenlĳk.
Vakmanschap begint bĳ bescheidenheid. Voor Ds. Kruĳff betekende
deze constatering een ommekeer.
Ze stelt: ‘Wie ik nu ben, is al goed
genoeg’. Van daaruit kan ze brengen
wat ze op dat moment te brengen
heeft. Ze zegt dat ze niet meer de
behoefte voelt om zich zo zeer te
bewĳzen. En dat raakt bĳ haar een
dieper gevoel, dat je er allang bĳ
hoort in het leven. Dat je alleen al
omdat je er bent, ingebed bent in
de wereld.
De interviewster relateert de
laatste zin niet aan het Christelĳk
geloof. Maar ik denk dat Claartje Kruĳff zegt dat je er mag zĳn,
omdat je ingebed in deze wereld,
waar God je met zĳn liefde en
genade laat oplichten op de plek
waar jĳ bent. Dat rode knoopje
wat opvalt en uniek genoeg is.
Een knoopje wat iemand uit de
knoop heeft gehaald. Een knoopje
wat normaal gesproken 2 kledinghelften aan elkaar verbindt, heeft
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er voor gezorgd dat het verbinding
heeft gebracht met je diepste twĳfels aan de ene kant en de rust dat
het goed genoeg is om er gewoon
te zĳn.
Goede week. Janetta Wanders.
Reageren mag: mw.wanders@gmail.
com
Pastoraat
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.
Voor jullie allen: Houd moed, heb
lief!
Laat de zon van uw aangezicht over
ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw
ogen.
Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw
zegen.
Laat de zon van uw aangezicht over
ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw
ogen.
lied 199.
Dopen
Zondag 18 oktober is er de mogelĳkheid om kinderen te laten
dopen. Inmiddels hebben zich vĳf
echtparen gemeld dat zĳ hun kinderen willen laten dopen. Dat is
geweldig fijn en wĳ verheugen ons
er op. Wel zal moeten worden
gekeken hoe wĳ de dienst, gezien
de coronamaatregelen, zo veilig
mogelĳk kunnen laten verlopen.
Hierover in de volgende zondagsbrief meer.
Bezoekdienstkalender
Jarig op 11 oktober mw C van
Beek- Oord, 79 jaar, Steenwĳkerdiep- zuid 14, Scheerwolde en op
12 oktober dhr H Winter, 87 jaar,
Zuiderpolderweg 19, op 27 oktober mw G. Leeuw van Benthem, 88
jaar, Slingerpad 2 (de zaaier). Beiden
te Blokzĳl.
Jubilea, op 28 oktober zĳn Pieter
en Betty Lok, Vollenhoofsedĳk 3
40 jaar getrouwd. Op 23 okt is de
fam E. J. Westerbeek, Scheerwolderweg 38, Scheerwolde 45 jaar
getrouwd. U, allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
Gift, voor de bezoekdienst is
2x€20,=aan giften ontvangen. Hiervoor onze hartelĳke dank.
Namens de bezoekdienst,
Marie Dĳkman- van de Sluis
Diaconie | collectes
Collecte Voedselbank
De diaconiecollecte van zondag 04
okt. was bestemt voor de Voedselbank Steenwĳkerland. Er zĳn 122
gezinnen die hier gebruik maken.
Alle houdbare basisproducten zĳn
van harte welkom. Denk aan pasta,
rĳst, beschuit, koffie, thee, houdbare melk, pindakaas, jam enz. De
kinderen kunnen van 5 t/m 9 oktober de producten verzamelen op
school. Je kan natuurlĳk ook een
geldbedrag overmaken op rekeningnummer: NL50 RABO 03220480
79 t.n.v. diaconie
Er wordt gecollecteerd voor de
diaconie/zending, de Lees
eigen
kerk
en 12
verder
op pagina
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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 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:
drukwerk en afschrĳving apparatuur
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v.
College van Kerkrentmeesters,
o.v.v. doel
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 zĳn begonnen op zaterdagmiddag 26 september 2020 met
een startmiddag en we sluiten het
seizoen af met het clubkamp op 4,
5 en 6 juni 2021. Eventuele extra
activiteiten kondigen wĳ in de loop
van het seizoen aan. Natuurlĳk is
nieuwe leiding van harte welkom
en ook is het mogelĳk om bĳ ons
stage te lopen. Dus lĳkt het je leuk
om met kinderen te werken en wil
je eens vrĳblĳvend komen kĳken,
neem dan contact met ons op!
Data clubavonden:
2 oktober: 5 februari
6 november: 5 maart
4 december: 9 april
8 januari: 21 mei
Leiding clubwerk Blokzĳl:
Selma Aalbersberg, Hetty Schuttenbeld, Henk Pothof, Annelies
van der Linde, Ruth Appelo, Jan
Winter, Jannie van der Linde, Marja
Dragt
Contact: jeugdclubblokzĳl@gmail.
com
Jeugdkerk 2020-2021
We gaan weer starten met de
jeugdkerk, waarbĳ we gaan zitten in
de hal van gebouw de Waaier zodat
we goed kunnen ventileren. We
volgen verder de richtlĳnen van de
RIVM. Hieronder wat we van plan
zĳn te gaan doen. We zĳn nog aan
het nadenken over een diaconaal
project. Hier hoort u t.z.t. meer
over.
4 oktober: Terugblik op de startzondag. Verder met het jaarthema
‘Het goede leven’: Tegeltjes wĳsheid. Voorbereiding op JAZ.
8 november: JAZ De Schalle te
Nĳeveen, thema ‘Back tot basic’.
6 december: Terugblik op JAZ.
Verder met het thema ‘Het goede
leven’: Dit maakt mĳ het meest
gelukkig! Nieuwjaarswensen voorbereiden door filmpjes te maken
‘Wat is voor jou het goede leven
en wat wens je een ander toe?’
Eventueel samen een Sinterklaasspel doen.
3 januari: Micha ‘Wat is een goed
leven?’ Muziek: ‘Het land van hoop
en dromen’ van Bruce Springsteen.
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7 februari: Deuteronomium: ‘Kies
voor het leven’.
7 maart Muziek: ‘Voor alles is
een tĳd’ van Ilse de Lange. Collage
maken: ‘Dit is een goed leven’.
4 april is het Eerste Paasdag en dan
is er geen jeugdkerk.
11 april Influencers. Muziek: ‘Wie
is mĳn herder?’
2 mei: Afsluiting van het thema
door terug te kĳken en dit te
gebruiken om de jeugddienst voor
te bereiden.
30 mei: Jeugddienst ‘Het goede
leven’.
Agenda. Zondag 11 oktober:
10.00 uur, Grote Kerk. Voorganger
ds DJ Lagerweĳ.
Scipio: We hebben een app, doe
je mee?
Met deze app heb je altĳd en overal
eenvoudig toegang tot agenda,
ledeninformatie en veel meer.
Ook is het mogelĳk om mobiel
te schenken voor een collecte en
andere doeleinden. Het vervangt
zeker niet de Zondagsbrief, Onderweg en de website. Alle informatie blĳft ook op andere manieren
beschikbaar. Zoek in de app store
naar SCIPIO. Klik hier voor het
instructiefilmpje. De app is geschikt
voor een smartphone en/of tablet.
Vorige week is de uitnodiging verzonden naar iedereen waarvan een
mailadres bekend is bĳ de ledenadministratie. Mocht je mailadres niet
bekend zĳn bĳ de ledenadministratie, geef je mailadres dan door aan
Joke Boes. Je krĳgt dan alsnog een
uitnodiging.
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 (pgb4@xs4all.
nl) en Joke Boes (admin.pgblokzĳl@xs4all.nl)
Brokactie
Twee weken geleden hebben we
de startzondag gevierd. Ook dit
jaar houden we de brokactie. De
opbrengst hiervan is bestemd voor
de bloemendienst. We hopen dat u
deze actie wilt steunen. U kunt de
brok bestellen bĳ ons voor €4,00
per pakje en 3 stuks voor €11,50.
Bestellingen kunnen doorgegeven worden aan Emmelyn Snippe:
8356hg17@hetnet.nl / 0612634035
Bestellen kan tot woensdag 7 oktober. Alvast bedankt! De startdienst
commissie
Gevraagd bezorgers
Wie zou er incidenteel wel eens
wat post willen rondbrengen? Incidenteel worden er wel eens uitnodigingen rondgebracht. Het zou fijn
zĳn als er vrĳwilligers zĳn die we
voor een dergelĳk klusje kunnen
benaderen. Het is incidenteel en af
en toe. Opgave graag bĳ mĳ.
Karin Rozendal, scriba, Pgb4@
xs4all.nl
Toffe Peren! Kortgeleden lieten
wĳ in de dienst een powerpoint
presentatie zien met een impressie
van de startzondag. Op een van de
foto’s was een stoofperenboom te
zien. Ik vertelde dat ik in Ens ook
zo’n boom in de tuin had staan,
maar dat er nooit meer dan twee
peertjes aan groeiden. Dus, geen
stoofpeertjes op het kerstmenu
bĳ de fam. Vonk. Maar er zat een
toffe peer in de kerk en hĳ kreeg
medelĳden met ons. Wat gebeurde
er? Maandagavond werd er aangebeld en kwam Kasper Ploer met
zĳn vader Erik een grote kist, door
Kasper geplukte, stoofperen brengen! Kasper en Erik, heel hartelĳk

bedankt! Maar Kasper was niet de
enige. Ik kreeg de afgelopen week
verschillende telefoontjes: of ik nog
belang bĳ stoofperen had! Meerdere gemeenteleden hadden de
dienst via internet gevolgd en mĳn
treurzang gehoord. Ik heb vriendelĳk voor het aanbod bedankt. Je
moet ook weer niet te inhalig zĳn.
Maar één ding is mĳ wel duidelĳk
geworden: er zitten een hoop toffe
peren in onze gemeente! Namens
ons gezin, iedereen bedankt! Jelle
Vonk
Filosofie aan de kolk
We hebben een leuke eerste bĳeenkomst gehad over Aristoteles.
Elf deelnemers mochten we verwelkomen in de Grote Kerk. Aan
het einde van de avond kwamen we
tot de conclusie: als er één filosoof
aansluit bĳ ons jaarthema van het
goede leven, dan wel Aristoteles.
We komen eind oktober weer bĳ
elkaar en bespreken dan met elkaar
hoofdstuk 1 en 2 uit het boek: Wat
zou Aristoteles doen? van Edith
Hall. Jullie kunnen je nog altĳd aanmelden.
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
november 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 you tube 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
Woorden
Deze zondag is het mĳn beurt om
een woordje voor het zondagsblad te schrĳven. Het zoeken naar
woorden om een bemoediging
te schrĳven is geen sinecure. Ik

mag graag in de boeken van Phil
Bosmans lezen. Hĳ treft je met
zĳn woorden op een uitdagende
manier om hierover na te denken.
Hĳ brengt je in contact met het
leven in je omgang met je naaste,
met de natuur en het belangrĳkste
met de God van alle leven waaruit
licht en liefde stromen als levend
water voor het geluk van mensen.
Wat zĳn woorden? Woorden zĳn
een aaneenrĳging van letters die
wegen kunnen openen naar verhalen, nieuwe werkelĳkheden, nieuwe
inzichten. Maar ook die niet te verwoorden zĳn, maar waarin je binnentreedt als de stilte je omgeeft,
als de stilte zo sterk wordt dat je
het water in de bron hoort spreken. Onlangs had ik zo’n dergelĳk
gevoel toen ik gastvrouw was in
de kerk om mensen te ontvangen
die in alle stilte zich even uit hun
dagelĳkse leven en in deze coronatĳd met hun gedachten en hun
gevoelens kunnen terugtrekken
en een kaarsje aansteken. Helaas
werd er geen gebruik van gemaakt.
Daar zat ik in een lege kerk, waar
ik de stilte diep in me kon horen en
kon voelen. Op een merel na, die
in de avondlucht zĳn prachtige lied
zong, opklimmend naar de hemel.
Een heel bĳzondere gewaarwording. Het is niet altĳd makkelĳk
om met woorden uit te drukken
wat je voelt of wilt zeggen. Je kunt
het ook laten zien wat je voor een
ander voelt, middels een gebaar,
een bezoek brengen, een telefoontje of een boodschap voor iemand
doen. Woorden kunnen ook pĳn
doen, iemand beschadigen. Wat
zegt God ons met zĳn woorden?
De woorden van God zĳn troostvol, geven vreugde en zĳn liefhebbend, doen niet moeilĳk, mits we
er maar naar handelen. God is onze
houvast in het leven en is ons nabĳ
als we verdriet hebben of eenzaam
zĳn. Hĳ laat ons lachen en plezier
maken en Hĳ houdt van ons. We
kunnen altĳd bĳ Hem terecht op
elk uur van de dag. Een paar zondagen terug hebben we tĳdens de
startzondag kunnen luisteren naar
het prachtige lied: “Ik zal er zĳn”.
Het wordt hieronder weergegeven.
De tekst komt van: Hans Maat.
Ik zal er zĳn.
Hoe wonderlĳk mooi is uw eeuwige
Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mĳn
bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zĳn’.
Een boog in de wolken als teken van
trouw,
staat boven mĳn leven, zegt: Ik ben
bĳ jou!
In tĳden van vreugde, maar ook van
verdriet,
ben ik bĳ U veilig, U die mĳ ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos
goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mĳn tranen, U noemt
zelfs mĳn naam.
U blĳft bĳ mĳ Jezus, laat mĳ niet
gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige
naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mĳn
bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend
dichtbĳ:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zĳn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mĳ ooit scheiden van Jezus
mĳn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pĳn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bĳ U zĳn.
Een hartelĳke groet van Marjolein
Petter en voor u allen een gezegende week.

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. Uit de dienst van
13 september is de 2e bos bloemen
naar mevr. J. Weĳhe gegaan. Zondag 27 sept zĳn de bloemen naar
de fam. G. Snippe gegaan. Mevr. G.
Polderman kreeg de bloemen uit
de dienst van 4 oktober.
Donderdagmorgen 17 sept is rustig
ingeslapen mevr. Marrigje Mulder, in
een gezegende leeftĳd van 97 jaar.
Dinsdag 22 september is er in een
besloten kring van familie afscheid
genomen van Marrigje Mulder. Wĳ
wensen de familie Mulder sterkte
en bidden om Gods nabĳheid.
Kerkdiensten
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.
Zondagsschool Kuinre
Na een hele lange periode van niet
naar de kerk kunnen is de zondagsschool ook weer gestart met
de startzondag op 20 september
jl. Wĳ zĳn blĳ dat we weer wat
kunnen doen. Trienette is uitgeroosterd tot 1 januari i.v.m. gezinsuitbreiding. Elise en Alieke gaan
nu ook volledig meedraaien in het
rooster. Zĳ zullen ook de verhalen gaan vertellen. I.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus
starten we als zondagsschool niet
op ons vertrouwde plekje voorin
de kerkzaal, maar we starten op
het balkon. De kinderen mogen
gelĳk bĳ binnenkomst naar boven
waar we het eerste gedeelte van
de dienst bĳwonen op het balkon.
Op het moment dat we anders
ook hadden gaan we naar onze
eigen ruimte. Fĳn dat het toch op
deze manier mogelĳk is om naar de
kerk te gaan. De komende periode
gaan we onderstaande verhalen
vertellen: We hopen jullie allemaal
weer te ontmoeten op de zondagsschool. Mochten er nog wĳzigingen
komen op bovenstaande dan horen
jullie dat via de nieuwsbrief. Groetjes, Joke, Jeanet, Trienette, Helma,
Elise, Alieke en Linda
Elly en Willeke
Op vrĳdagmiddag 16 oktober
komen Elly Zuiderveld (van het
duo Elly en Rikkert) en Willeke
Brouwer in de Protestantse kerk.
Een uurtje vrolĳke onzin: liedjes
zingen, grapjes maken en Willeke
gaat sneltekenen bĳ de liedjes van
Elly. De kinderen gaan ook actief
aan de slag. Het begint om 14.00
uur. Na de tĳd is er drinken met
wat lekkers. Voor de ouders die
blĳven kĳken is er uiteraard ook
een versnapering en een tafel waar
jullie artikelen kunnen kopen van
Elly of Willeke. Graag doorgeven
voor 12 oktober met hoeveel per-

sonen jullie willen komen naar deze
vrolĳke middag. Vol = vol. Graag
opgeven bĳ Linda, mag via de app
(06-30058784) of email: linda.polderman@lichtmeĳer.nl
Uitgebreide tour van zangerpianist Roon Staal
Na een geslaagde corona-proof
zomer tour in juni gaat zangerpianist 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 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
Lees verder op pagina 13
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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.

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 11 oktober. Aanvang:
09.30 uur, Voorganger: dhr. A.
Weemstra (Vries).
Zondag 18 oktober. Aanvang:
09.30 uur, Voorganger: ds. E. van
Veen.
Lezingen: Jesaja 45:1-7 en Matteüs
22:15-22. Het antwoord dat Jezus
geeft op de vraag van de Farizeeën
is een vondst. Zĳ komen naar
Hem toe en vragen: “Meester, wĳ
weten dat U oprecht bent en in
alle oprechtheid onderricht geeft
over de weg van God. Wĳ weten
dat U zich aan niemand iets gelegen
laat liggen, U kĳkt immers niemand
naar de ogen. Zeg ons daarom wat
vindt U: is het toegestaan de keizer
belasting te betalen of niet?” Zegt
Jezus ‘ja’ dan erkent Hĳ naast zĳn
Vader in de hemel een andere heer.
Zegt Jezus ‘nee’ dan komt Hĳ in
aanvaring met de Romeinse overheid. Jezus zegt noch ‘ja’, noch ‘nee’.
Het antwoord dat Hĳ geeft, ‘Geef
aan de keizer, wat van de keizer
is en aan God wat aan God toebehoort’ is verbluffend. Je kĳkt er
naar en staat er bĳ en vraagt je af –
wat nu anno 2020 met deze tekst?
Kerkdiensten
U bent op zondagmorgen van harte
welkom in de kerk. Wel moet u
van te voren een plaats reserveren
bĳ onze scriba, dhr. Dekker: tel.
06-106 506 72 of scriba@pk-steenwĳkerwold.nl 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
Bloemen
Met een hartelĳke groet en een
bemoediging zĳn de bloemen uit
de dienst van zondag 27 september
gebracht bĳ mevr. G. WintersRodermond in de Meenthehof.
Op zondag 4 oktober zĳn de bloemen met een hartelĳke felicitatie

gebracht bĳ de fam. Muis aan de
Pastoor Muitemanstraat die deze
week hun 60-jarig huwelĳk mocht
vieren.
Giften
Ds. van Veen ontving € 10,- en
€20,- voor de kerk. Hartelĳk
bedankt voor deze giften.
Kontakt
Kopĳ voor het volgende nummer
van Kontakt kunt u tot en met
woensdag 21 oktober inleveren via:
kerkelĳkbureau@pk-steenwĳkerwold.nl
Wĳ gedenken
Op maandag 28 september hebben
we afscheid genomen van Roeli
Boer-Westerbeek in onze kerk,
die haar zo dierbaar was.
Verder leven ging niet meer, haar
lichaam was op en haar geest ook.
In de nacht van dinsdag 22 op
woensdag 23 september is zĳ om
3.15 uur heengegaan. We gunnen
Roeli haar rust, we gunnen haar
dat zĳ nu verenigd is met haar man
Evert. Thuisgekomen in het huis
van de Vader. Roeli‘s overlĳden is
natuurlĳk allereerst een gemis voor
haar drie kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen. Haar zoon
Klaas vertelde in de afscheidsdienst
over ‘moe’, hoe zĳ er altĳd voor
haar kinderen was. Roeli Boer was
bĳ velen van ons bekend, geboren
op Zuidveen, getrouwd met Evert
Boer, en samen met haar man hadden zĳ een boekwinkel hier op
Steenwĳkerwold. Later verhuisde
de boekwinkel naar Delfzĳl. Zo
rond 2002 kwamen Roeli en haar
man terug naar Steenwĳkerwold.
Vanaf het moment dat haar man
overleed in december 2011 nam zĳ
het jaar daarop als vanzelfsprekend
het stokje van Evert over in de
kerkenraad. Al met al zĳn het hele
bewogen jaren geworden.
Je kunt het met haar eens zĳn of
niet, maar als Roeli ergens voor
stond, dan was zĳ daar beslist niet
vanaf te brengen.
Haar afnemende gezondheid speelde haar weleens parten maar dan
zei ze altĳd: ik ga er weer voor. Ze
ging niet bĳ de pakken neerzitten.
Terugkĳkend was het moment dat
zĳ moest gaan dialyseren vorig jaar
het begin van het einde , de val in
december, waarbĳ zĳ een barst in
haar heup opliep, heeft het allemaal
versneld.
We kennen haar ook als voorzitster van het kerkkoor. Als voorzitster heeft zĳ er veel energie in
gestoken om het kerkkoor voort
te laten bestaan, het kerkkoor was
belangrĳk voor haar, het repeteren
op donderdagavond sloeg zĳ niet
gauw over. Ook was zĳ afgevaardigde van Steenwĳkerwold naar de
Raad van Kerken Steenwĳk e.o.
En zo waren er nog wel meer dingen, die zĳ deed, ook buiten de
kerk. Een aantal jaren is zĳ ook
vrĳwilligster geweest bĳ de hospice in Steenwĳk. Niets was haar
teveel, altĳd bezig en in beweging.
Altĳd betrokken bĳ de medemens.
Op haar driewieler onderweg, zo
herinneren we Roeli. Kort geleden
in het ziekenhuis in Zwolle las ik bĳ
haar bed psalm 121. Ze zei: lees die
maar bĳ mĳn begrafenis. Dit lied,
psalm 121, is bedoeld om onderweg te zingen. Zoals wĳ nog steeds
doen, om de moed er in te houden,
zeggen we dan. Het zĳn woorden om op terug te vallen. Om je
door te laten dragen. De Heer is je
wachter. De Heer behoedt je voor
alle kwaad, hĳ waakt over je leven.
Terugkĳkend op een mooi leven en
in het vertrouwen dat zĳ naar Huis

zou gaan, kon zĳ zich overgeven aan
het onvermĳdelĳke. Het leven van
Roeli werd herdacht in de kerk van
Steenwĳkerwold en haar lichaam
toevertrouwd aan de aarde op de
begraafplaats Thĳhof.
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!
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

11 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. J. Bredewout.
Collectes: plaatselĳk jeugdwerk,
instandhouding van de eredienst,
energiekosten. Toegang voor groep
A & C.
11 oktober om 17:00 uur in de
Grote Kerk, in deze dienst hoopt
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De
organist is dhr. A. Kroeze. Doopdienst Toegang voor genodigden.
18 oktober om 10:00 uur in
de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. D. Wolters voor te gaan.
De organist is dhr. J. Tĳssen. Collectes: Voedselbank, instandhouding van de eredienst, energiekosten. Toegang voor groepen A & B.
18 oktober om 19:00 uur in
de Kapel, in deze dienst hoopt
voor te gaan. De organist is dhr. J.P.
van Eerde.
Agenda
13 oktober 2020 om 19:30 uur,
Focus gespreks- en bĳbelkring,
Kapel.
13 oktober 2020 om 20:00 uur,
Focus 3.2, LiveStream.
20 oktober 2020 om 19:30 uur,

Kleine kerkenraadsvergadering, Tilvoorde.
21 oktober 2020 om 10:00 uur, Bĳbelkring 60+, Tilvoorde.
Bĳ de ochtenddienst van zondag 11 oktober.
We lezen Daniël 1:1-21.Het is het
verhaal van Daniël en zĳn vrienden
aan het hof van Babel Het thema
van de dienst is: Als het erop aankomt.
We zingen :’ Als alles duister is…’
En enkele coupletten uit Psalm 119.
Een fragment uit de tekst: Koning
Nebukadnessar heeft Jeruzalem
verslagen en neemt een aantal
jonge voorname Israëlieten mee
naar het hof in Babel. Onder hen
bevind zich Daniel. Deze jonge
mensen moesten onderwezen worden in de geschriften en de taal van
de Chaldeeën. 5De koning wees
hun een dagelĳkse hoeveelheid
toe van de spĳzen en de wĳn van
zĳn tafel. Na drie jaar onderricht
zouden ze in dienst van de koning
treden.
‘Daniël was vastbesloten zich aan
de reinheidsvoorschriften te houden en hĳ vroeg de hoofdeunuch
toestemming zich van de spĳzen en
de wĳn van de tafel van de koning
te onthouden. 9God zorgde ervoor
dat de hoofdeunuch Daniël gunstig
gezind was. 10Toch zei de hoofdeunuch tegen hem: ‘Ik ben bang
voor mĳn heer, de koning; hĳ heeft
bepaald wat jullie zullen eten en
drinken, en als hĳ vindt dat jullie
er slechter uitzien dan jullie leeftĳdsgenoten zal hĳ mĳ daarvoor
verantwoordelĳk stellen.’ 11Daarop
richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem
en aan Chananja, Misaël en Azarja
had toegewezen: 12‘Neem de proef
op de som en laat uw dienaren tien
dagen alleen groente eten en water
drinken. 13Vergelĳk ons uiterlĳk
daarna met dat van de jongemannen die de koninklĳke spĳzen eten,
en beslis dan over uw dienaren op
grond van wat u ziet.’ 14De kamerheer ging op het voorstel in en gaf
hun tien dagen….’
Beiroet in puin: help nu!
Meer dan 200 doden, ruim 6.000
gewonden en zeker 300.000 mensen dakloos. Dat zĳn de gevolgen
van de explosie in de haven van
Beiroet, de hoofdstad van Libanon.
De stad ligt in puin.
Deze ramp is helaas niet de enige
ramp voor Libanon. De economische situatie is dramatisch. De
inwoners hebben nauwelĳks voldoende middelen voor hun basisbehoeften. De afgelopen maanden
is de prĳs van voedsel meer dan
verdubbeld.
De organisaties van het Christelĳke Noodhulpcluster (Dorcas,
EO-Metterdaad, Red een Kind,
Tear, Woord en Daad en ZOA)
zĳn samen met hun partners ter
plaatse. Zĳ zĳn begonnen met het
verlenen van noodhulp. Onder
meer aan vluchtelingen, migranten
en aan de meest arme Libanezen
uit Beiroet wordt directe hulp verleend: voedselvoorziening, reparatie van huisvesting en psychosociale
ondersteuning voor vrouwen en
kinderen.
U kunt uw gift tot 1 november
doneren via de diaconie van de hervormde gemeente: NL 65 RBRB
0691 624 674 ten name van Diaconie der Hervormde Gemeente Vollenhove, met vermelding: ‘Gift voor
Beiroet’. Daarnaast zal de collecte
van de afgelopen avondmaal dienst
van zondag 20 september aan deze
noodhulp actie besteed worden.

13

Contactmiddag bezoekers
Trouwe bezoekers van de contactmiddagen, wat is het jammer dat
het niet mogelĳk is om elkaar te
komen vanwege de corona. Maar
weet dat we als commissieleden
aan jullie denken. Wĳ hopen en bidden voor betere tĳden dat het wel
weer mag. Veel moed en sterkte
toegewenst.
Een hartelĳke groet van alle commissieleden.
Bloemengroet
Er zĳn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van de
gemeente, bloemen gebracht bĳ
mw. Driessen – Rook, Hogeveldweg 30, bĳ fam. van der Linde - van
de Belt, Kloosterweg 33, bĳ dhr. en
mw. Datema, Voorpoort 19, bĳ dhr.
en mw. Brouwer - Jongman, Bisschopsstraat 59; zĳ waren 25 september 50 jaar getrouwd en bĳ dhr.
en mw. Straatman - Bos, Schuit 51.
Giften
De Diaconie ontving via Jeanette de
Olde €20 voor het bloemenfonds.
Het College van Kerkrentmeesters ontving via Lammie Smit €20
voor de Kerk ( naar eigen keuze te
besteden).
Hartelĳk dank voor deze giften.

Vollenhove

S TA D

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

In memoriam
Op donderdag 24 september
overleed op de leeftĳd van 78 jaar
Willemina Alberta Bruggen,
echtgenote van Wim Schaap en
wonend aan de Bisschopstraat 38.
Wil was eerder gehuwd geweest
met Arie Cramer, die haar op 12
mei 2007 ontvallen was.
“Herinner gisteren, droom van
morgen, maar leef vandaag…” was
de openingstekst van de trouwkaart, waarmee Wim en Wil dankbaar melden dat ze besloten hadden om voortaan samen verder te
reizen. Hun huwelĳk werd op 24
mei 2013 voltrokken.
Het ‘samen verder reizen’ bleek
niet alleen figuurlĳk, maar ook letterlĳk ingevuld te kunnen worden.
Avontuurlĳk als ze waren trokken ze heel Europa door, van Italië
tot de Noordkaap. En ook buiten
Europa, naar Colombia. Een land
waar Wil een bĳzondere band mee
had omdat twee van haar kinderen
daar vandaan komen. Het werden
zeven bĳzondere jaren voor Wil en
Wim, waarin ze elkaars gezinnen
mochten samenvoegen en elkaars
leven mochten verrĳken.
Wil was geboren in Willemsoord
en had al vroeg haar moeder verloren. Vader hertrouwde, maar
omdat haar stiefmoeder niet kon
aarden in Willemsoord, verhuisde
het gezin, dat inmiddels drie kinderen telde, rond haar twaalfde
naar Den Haag/Scheveningen. Daar
doorliep ze de MULO en kwam ze
voor een korte periode bĳ de KLM
dienst; later kreeg ze een betrekking bĳ de Hervormde Diaconale
Stichting voor kerkelĳke sociale
arbeid. Toen ze jaren later, inmiddels gehuwd en woonachtig in
Lees verder op pagina 14
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Meppel, weer ging studeren wist ze
wat ze wilde: maatschappelĳk werker worden. Van ’87 tot haar pensioen heeft ze gewerkt met verstandelĳk gehandicapten bĳ St Accent,
het latere Contour.
Arie en Wil adopteerden drie kinderen, die in Staphorst opgroeiden.
Op een warme en indringende
manier wĳdde één van hen daar
woorden aan in de afscheidsdienst.
Voor Wil was het glas altĳd half vól
in plaats van half leeg. Die instelling had ze in haar genen, maar het
had ook alles te maken met haar
geloof; gevormd in een lang leven
waarin tegenslag haar niet bespaard
was gebleven. Alleen wie weet wat
lĳden is kan troost ervaren, alleen
wie aan het sterven van Christus
deelheeft, leert de kracht van zĳn
opstanding kennen.
Het was mĳ vergund 15 jaar lang
vanaf de zĳlĳn haar te mogen vergezellen; aanvankelĳk als wĳkpredikant in Staphorst, en later – toen
ze in Vollenhove woonde – gewoon
als één van die vele vrienden, die
ze, waar ze ook kwam, wist te
maken.
Twee jaar geleden werd ze oma.
Een groots moment. Een half jaar
later kreeg ze klachten en werd
de diagnose ‘keelkanker’ gesteld;
dat een hersenbloeding ook een
karakterverandering bewerkte was
wellicht nog moeilĳker. Gelukkig
trok dat effect na verloop van tĳd
weer weg en was er een bĳzondere
zomertĳd om na te denken en te
spreken over het afscheid. Ze had
er – zoals over veel dingen – een
eigen mening over. “Ik heb eruit
gehaald wat erin zat” constateerde
ze, eerder dankbaar dan trots. Met
respect en liefde hebben we haar
herdacht en haar leven in Gods
hand gelegd. Voor Wim en de kinderen hopen en bidden we dat,
bĳ alle gemis, haar gedachtenis tot
zegen moge zĳn.
Ds. J. G. Zomer
Staphorst
Beroep
Afgelopen week heb ik bedankt
voor het beroep dat de hervormde
gemeente Hardinxveld-Giessendam
op mĳ had uitgebracht. Het was
echt een heel moeilĳk besluit, maar
ik heb er wel rust over. De komende periode gaan we dus samen
verder op de weg achter Jezus aan.
Dat is in deze tĳd niet altĳd even
eenvoudig, maar laten we met
elkaar zoeken naar nieuwe wegen
om gemeenschap en toerusting
gestalte te geven!
Ter overweging
Ik las van de week het gedicht ‘Eb’
van Vasalis:
Ik trek mĳ terug en wacht.
Dit is de tĳd die niet verloren gaat:
iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door ‘t ogenblik.
Zuigend eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zĳn duisternis bereidt.
Er is geen tĳd. Of is er niets dan tĳd?
Ik werd geraakt door het prachtige
beeld: ‘eb’ is een tĳd van wachten,
van je terugtrekken, terwĳl in de
diepte de vloed al wordt bereid.
Het is een tĳd van wachten, terwĳl
de toekomst al ontluikt. Zo ervaar
ik ook deze tĳd van Corona. Alles
en iedereen trekt zich terug, maar
we houden de hoop vast, dat daarna het leven weer vol zal bruisen!
En zo kan ook elk leven zĳn: tĳden
van eb en vloed wisselen elkaar af.
En soms lĳkt de tĳd van ‘eb’ een

zinloze tĳd. Maar het teruggetrokken wachten is een tĳd die niet
verloren gaat! Juist wanneer je je
terugtrekt, kun je mediteren en
reflecteren. Zo trok Jezus zich ook
vaak zat terug om alleen te zĳn met
zĳn Vader. Laten we niet bang zĳn
voor de leegte of de stilte, want
het zou wel eens een heel vruchtbare tĳd kunnen zĳn!
Met een hartelĳke groet, Dick
Wolters
60+-kring
Afgelopen week is na lange tĳd
de 60+ Bĳbelkring weer bĳ elkaar
geweest. Het was goed om – uiteraard op 1,5 meter afstand – samen
te zĳn. We hebben het met elkaar
gehad over het eerste gesprek uit
blok 3 van het Focustraject: Waar
God je roept. Aan de hand van de
tekst uit Jeremia 29 hebben we
o.a. gesproken over hoe het is om
ook voor anderen te bidden die
misschien verder van ons af staan.
Zoals het volk Israël ook gevraagd
werd om te bidden voor Babel en
haar inwoners. Sommigen zeiden
dat er zoveel is om voor te bidden;
dat kun je nooit allemaal tegelĳk
doen. Een goede tip is dan om een
gebedslĳstje te maken. Zo kan je
elke dag voor een bepaald onderwerp of bepaalde personen bidden.
Het is in een geseculariseerde
samenleving als de onze soms best
wel lastig om te laten zien en horen
dat je christen bent, maar het hoeft
niet hoogdravend te zĳn. Juist in
het hele kleine en het hele gewone
kan iemand al aan ons aflezen dat
wĳ ‘iets bĳzonders’ hebben, nl. de
liefde van God die door ons heenwerkt.
Voor het volk Israël was het vast
ook niet gemakkelĳk om ‘in den
vreemde’ invulling aan hun geloof te
geven, maar ze worden daartoe wel
heel expliciet opgeroepen omdat
ze daar voorlopig wel blĳven.
Eén van de aanwezigen gaf een leestip om wat meer inzicht te krĳgen
in de hele situatie van het joodse
volk in ballingschap en hun terugkeer naar het beloofde land. Ik wil
ze graag aan u doorgeven. Het gaat
om drie boeken van Lynn Austin:
‘Zacharia keert terug’, ‘Ezra, leid
Mĳn volk’ en ‘Nehemia, bouw op
Mĳ’ uit de serie De wederopbouw
van Jeruzalem. De volgende keer
dat de 60+ kring weer bĳ elkaar
komt is op woensdag 21 oktober.
Heidi Kramer

Vollenhove

AMBT

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

Meeleven met
Mevr. C.J.G. Voerman – Kruimer,
Bonkenhaveweg 11 Sint Jansklooster, verblĳft in het ziekenhuis in
Meppel. Ze is gevallen en heeft
de arm op verschillende plekken
gebroken. Het veroorzaakt een
enorme pĳn. Een operatie is niet
mogelĳk, vanwege het type van
breuk men gaat over tot pĳnbestrĳding. We bidden om verlichting van
de pĳn voor zuster Voerman en
een voorspoedige genezing.
In memoriam Maria Visscher
– van Sloten
Overleden is op 18 september
2020 Maria Visscher - van Sloten

in de leeftĳd van 85 jaar. Marie Visscher woonde Groenestraat 38a in
Vollenhove, voorheen Vossenkamp
in Sint Jansklooster. De dienst van
woord en gebed heeft plaatsgevonden op donderdag 24 september
om 11.00 uur in de Kapel in Sint
Jansklooster. De begrafenis volgde
op begraafplaats Heetveld te Sint
Jansklooster. Op de rouwkaart
hebben de kinderen een veelzeggend gedicht geplaatst:
Je wereld werd steeds kleiner
De deur ging langzaam dicht
Iedere dag een stapje verder
Jouw reis naar het eeuwige licht
Zoveel vragen zonder antwoord
Wat ging er nog in je om?
Niemand kan dat nog vertellen
Alleen God die weet waarom.
De wereld van Marie werd steeds
kleiner die laatste drie jaren in
Nieuw Clarenberg…
Marie van Sloten is geboren in
Genemuiden op 12 december 1934.
Ze groeide op in een groot gezin.
Nog jong was haar moeder toen
die overleed. Marie werkte thuis
in de huishouding. Later kreeg ze
kennis aan Jannes Visscher uit Sint
Jansklooster. Ze kregen verkering
en huwden op 13 december 1956.
De inzegening van het huwelĳk
vond plaats in de Gereformeerde
Gemeente van Genemuiden. De
trouwtekst hing aan de wand bĳ
zuster Visscher oog op de geschilderde trouwtekst boven haar bed.
Verblĳd u in de HEERE te allen tĳd,
wederom zeg ik: verblĳd u….’ Een
prachtige tekst! Jannes en Marie
gingen wonen in Sint Jansklooster.
Er werden hen kinderen geschonken: Mariet, Geke, Jan , Dirco
en Irma. Als moeder was Marie
gemoedelĳk. Als er tĳd over was,
was ze bezig om sokken te breien,
of te lezen. Heel graag maakte ze
later fraaie ansichtkaarten. Samen
met haar dochter Geke, die vorig
jaar overleden is bezocht ze in de
Kapel de kerkdiensten. Ze genoot
van de bĳeenkomsten van de vrouwenvereniging houd de lampen
brandend hier achter in de Grote
zaal. Vader Visscher was altĳd aan
het werk; in de Kapel heeft hĳ als
vrĳwilliger veel gedaan en gemaakt.
De vakanties waren hoogtepunten
in het jaar. Met de vouwwagen ging
de familie Visscher richting Luxemburg.
Bĳ Jannes Visscher waren de symptomen van Alzheimer al op vrĳ
jonge leeftĳd waarneembaar. Jannes verhuisde naar de Schiphorst in
Meppel. Trouw werd hĳ daar dagelĳks bezocht door Marie. Ze moest
al jong afscheid van hem nemen.
Maar Marie was sterk- ze ging
ondanks alles altĳd maar weer door
int volharding, trouw en geloof. De
kinderen en kleinkinderen wensen
we de kracht en de vreugde toe
van Hem die nabĳ is.
Aandacht voor zieken is
gezond.
Voor de zieken thuis en in het ziekenhuis en de mensen die niet ziek
zĳn. (Marinus van de Berg). Wie
zich vanuit de ‘de wereld van de
gezonde mensen’ over de soms
smalle brug naar de andere kant
waagt- de wereld van de zieke
mens- komt tot de verrassende
ontdekking, dat juist aan de andere
kant de meest waardevolle dingen
van het leven en van het geloof
worden ervaren. Een enkel voorbeeld.
‘Als je ziek bent zie je misschien wel
scherper dan anders. Je komt in
aanraking met waar het werkelĳk
om gaat. Ziekte zet als het ware

een vergrootglas op je eigen leven
en je leven met anderen.’
‘Ik ben nog steeds dezelfde persoon. Ik voel nog steeds herzelfde.
Ik ben nog een vol mens’
‘Ik was altĳd de sterke. Ik knapte
alles zelf op. Ik was kwaad toen een
ander zei: je moet eens hulp gaan
vragen…Nu ik over de drempel
ben, ben ik ontroerd. Ik wist niet
dat er mensen waren die zo’n eind
met je mee wilden gaan. Dat is een
heel nieuwe ervaring voor mĳ.
Catechisatie in Sint Jansklooster is begonnen!
Beste catechisanten,
Het catechisatie seizoen is begonnen! We hopen natuurlĳk net als
vorig jaar dat we weer op jullie
kunnen rekenen. Mocht het je ontgaan zĳn, je weet je bent alsnog van
harte welkom. 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
Ten slotte,
Heel blĳ en dankbaar ben ik dat
collega Wolters nog blĳft wonenen
en werken in Vollenhove. Zĳn gezin
wensen we Gods zegen toe. De
samenwerking imet collega Wolters is voor mĳ heel vruchtbaar en
inspirerend. We bidden ook voor
de gemeente Hardinxveld Giessendam, dat ze spoedig een herder en
leraar mogen vinden.
Ontvangt allen een vriendelĳke
groet vanuit de pastorie aan de
Leeuwte,
Ds, H.J.H. Pap tel 0527-239504 of
06-83195810

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

Diensten
11/10 – 9.30 uur – Voorganger:
ds. W.J. Menkveld. 1e collecte: diaconie, 2e collecte: Kerk en onderhoud.
18/10 – 9.30 uur – Voorganger:
de heer R. Pasterkamp. 1e collecte: diaconie, 2e collecte: Kerk en

onderhoud, 3e collecte: Energiekosten.
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 27
september gingen naar de heer J.
Epping. Noorderweg. In Wanneperveen werden bloemen gebracht
naar de heer R. Pors en naar mw.
L. vd Belt-Rĳkeboer. Beide hebben
in het ziekenhuis gelegen.
De bloemen uit de jeugddienst van
4 oktober in BS gingen ter bemoediging naar fam. H. Klaver en naar
fam. J. Jongman. In Wanneperveen
werden bloemen gebracht bĳ mw.
A. Oosterhof-Boonstra en mw. B.
Dam-de Groot. Beiden zĳn jarig
geweest.
Kerkenraadsverkiezingen
Leon Schaap, Teun Knobbe, Gerda
van Bakel-Jonkman en Jan Minnema
hebben het verkiezing tot amtsdrager niet aanvaard.
Preek app. Doe mee met de
preek-app; laat weten wat je van
de laatste preek vond en lees wat
anderen er van vinden. Geef je
op per app; 06 40428018 of mail;
Lees verder op pagina 15
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jmenkveld@solcon.nl
Bericht van overlĳden. Maandag 21 september overleed Remmelt Schoenmaker in De Schans
in Zwartsluis. Hĳ werd 75 jaar.
Zaterdag 26 september werd hĳ
begraven in Wanneperveen na een
afscheidsdienst in de kerk in Belt
Schutsloot.
In Memoriam Remmelt
Schoenmaker
Remmelt was een kleurrĳke man.
Hĳ werd geboren op 1 juni 1945 in
Belt-Schutsloot. Remmelt groeide
op als kleuter en ging naar de
lagere school. Na de lagere school
ging hĳ naar de vakschool in Zwolle
om het bakkersvak te leren. Er
moest al vroeg gewerkt worden
om de gebakken broodjes met
de bakfiets weg te brengen. Later
kreeg hĳ verkering met Mini, en ze
trouwden in 1967 en er kwamen 2
dochters uit hun huwelĳk. Hennie
werd op 20 juni 1968 geboren en 2
jaar later kwam Erna ter wereld op
18 december 1970. In 1978 werd
er besloten om de bakkerĳ over
te nemen van zĳn vader en moeder Schoenmaker. In 1992 wilden
Remmelt en Mini de zaak verkopen
i.v.m. gezondheidsklachten, maar ze
hebben nog 7 jaar door geploeterd
en toen besloten om helemaal te
stoppen. Ze hebben nog lang genoten van de vrĳheid en van de kleinkinderen die werden geboren. Toen
kwam er een mindere tĳd, Mini
werd ziek en overleed op 4 februari 2012. Het was een hele klap
voor Remmelt maar toch heeft hĳ
zich er goed doorheen geslagen.
In 2016 werd Remmelt de trotse
overgrootvader van zĳn 1e achterkleindochter, Louise. In 2018 is hĳ
begonnen te kwakkelen met zĳn
gezondheid, Er werd leverkanker
geconstateerd en daarvoor moest
hĳ naar Groningen. Remmelt wilde
echter niet meer behandeld worden. In het najaar van 2019 heeft
besloot hĳ om naar De Schans in
Zwartsluis te verhuizen en zĳn huis
werd verkocht aan zĳn kleindochter. Een maand geleden ging het
slechter met hem tot dat hĳ afgelopen maandagmiddag 21 september
2020 vredig is ingeslapen. Zaterdag
26 september werd hĳ begraven in
Wanneperveen na een dienst in de
kerk in Belt-Schutsloot. In de dienst
lazen we uit Markus 4 hoe Jezus
de storm stilt voor zĳn discipelen.
Jezus heeft niet alleen macht over
wind en water. Geen enkele storm
is bestand tegen zĳn machtswoord.
Daarom is Hĳ de beste redder en
begeleider die we ons kunnen wensen bĳ de oversteek van dit leven
naar het eeuwige leven die we eens
allemaal zullen maken. We wensen
Hennie, Erna en hun gezinnen die
troostende zekerheid van harte toe
bĳ het verwerken van het verlies
van vader en opa. Ook anderen die
Remmelt zullen missen om de plek
die hĳ in hun leven innam.
Vanuit de gemeente
Adriaan Huisman is thuis uit het
ziekenhuis. De operatie is gelukt
maar de zorgen zĳn nog niet uit
de wereld. Jannie Lubbinge zou in
Herenveen worden geopereerd
maar dat bleek niet mogelĳk. Zĳ is
nu in afwachting van verder onderzoek en behandeling in Groningen.
Spannende tĳden waarin we hen
van harte willen opdragen aan de
genadetroon van onze hemelse
Vader en in het meeleven en de
voorbede van de gemeente.

Vanuit de Pastorie 1
Hoe jammer het ook is, het
wordt steeds duidelĳker dat het
nog lang kan duren voor we weer
als gemeente bĳ elkaar kunnen
komen op zondag in de kerk zoals
we dat gewend waren. Misschien
dat sommige mensen er al aan
gewend zĳn en de situatie zoals zĳ
is zĳn gaan accepteren met ook
de nieuwe mogelĳkheden. Bv thuis
lekker een kopje koffie terwĳl je
naar de dienst kĳkt. Zonder u dat
kopje koffie te misgunnen wil ik
u toch oproepen om deze situatie niet zomaar te accepteren. Bĳ
elkaar komen is wezenlĳk voor de
gemeente. Elkaar ontmoeten als
leden van de gemeente, als kinderen van God, die Hem samen willen
grootmaken en dienen is onmisbaar. Juist nu het steeds duidelĳker
wordt dat de gewone ‘ere’diensten
voorlopig niet terugkeren is het
belangrĳk dat we gaan nadenken
over alternatieven voor samenkomen. Dat kan door met meerdere
personen of gezinnen een ruimte te
zoeken waar je samen de diensten
kunt meebeleven. Of door andere
momenten te zoeken. Sluit je aan
bĳ een GGG of begin een nieuwe
groep. Bedenk zelf een manier, een
moment en een plek om elkaar
op regelmatige basis te ontmoeten om samen bezig te zĳn met
geloof en leven met God. Laten
we niet onderschatten van hoe
groot belang dat is. Laten we elkaar
daar ook in aanmoedigen. ‘Waar
twee of drie in mĳn naam bĳ elkaar
zĳn daar ben ik in het midden’ zei
Jezus. Dat betekent niet dat twee
al genoeg is, maar dat betekent dat
bĳ elkaar komen meerwaarde heeft
voor de ontmoeting met God.
Laten we dat in praktĳk brengen!
Vanuit de Pastorie 2
Vrĳdag 9 oktober trouwt onze
oudste zoon Joren met Jolien.
Door de nieuwe maatregelen zal
dat in afgeslankte vorm moeten
gebeuren. Dat is erg jammer maar
op dit moment onvermĳdelĳk.
Desondanks blĳft hun huwelĳk een
prachtige gebeurtenis waar we als
gezin al een poos naar uit gekeken
hebben en dat we van harte willen vieren. Het burgerlĳk huwelĳk
zal plaatsvinden in de Hervormde
Kerk van Heinenoord en de kerkelĳke inzegening in de Grote kerk
van Dordrecht. Joren en Jolien gaan
ook in Dordrecht wonen.
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

Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan;
Onvoorstelbaar wonderlĳk gedaan!
Heer, hoe heerlĳk is uw naam!
Zondag 11 oktober 9.30 uur
Viering Heilig Avondmaal: In deze
dienst gaat ds. Gerrit van den

Dool voor. Ouderling van dienst
is Henry Bos en het orgel wordt
bespeeld door Menno van der
Vinne. De tafelcollecte is voor de
diaconie. De bloemen worden
bezorgd door Marga Leemhuis
en de zorg voor de kinderen is in
handen van Neeltsje en Alisa. De
opname wordt rondgebracht door
de Klaas Klarenberg. De ophaaldienst wordt verzorgd door Geert
Dedden (0521-522489).
Zondag 18 oktober 9.30 uur
Bloemenzondag: In deze dienst
gaat ds. Anneke van de Velde uit
Zwolle voor. Ouderling van dienst
is Henry Bos en het orgel wordt
bespeeld door Menno van der
Vinne. De uitgangscollecte is voor
het plaatselĳk kerkenwerk. De
zorg voor de kinderen is in handen
van Hildagard. De opname wordt
rondgebracht door Janny Hop. De
ophaaldienst wordt verzorgd door
Adrie Winters (0521-588515).
Collecten. 27 september: diaconie €32,70 ; kerk €22,20 en
de uitgang voor het onderhoudsfonds: €19,80.
4 oktober: diaconie: €14,85, kerk
€18,65 en de uitgang voor het
orgelfonds: €22,75.
De zendingsbus voor de projecten
in India is weer geleegd en bevatte
het mooie bedrag van €47,55
Hartelĳk dank voor uw gaven.
Bloemen. 27 september zĳn de
bloemen bezorgd bĳ mevrouw W.
Plat uit de Kloosterhuisstraat die
momenteel samen met haar man
Bert in Zonnekamp te Steenwĳk
verblĳft en op 4 oktober zĳn ze
bezorgd bĳ Adrie van Luik, Steenwĳkerweg 190, die plotseling in
het ziekenhuis moest worden
opgenomen.
Agenda. Op dinsdag 20 oktober
is er om 20.00 uur kerkenraadsvergadering in het lokaal van de
kerk en op woensdagmiddag 21
oktober komt vrouwenvereniging Martha bĳeen om 14.00 uur
in het lokaal van de kerk. Esther
Vos, diëtiste, komt vertellen over
gezondheid en fit zĳn.
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: Leyla is een christen met
een moslimachtergrond in Centraal Azië. Haar man Halim had
haar en hun kinderen het huis uitgezet vanwege hun geloof. Maar na
positieve woorden vanuit de moslimgemeenschap besloot Halim
zĳn vrouw weer welkom te heten.
Hĳ ligt ziek op bed en Leyla zorgt
voor hem. Bid dat door haar houding Halim tot geloof komt.
Kopĳ GZ. De kopĳ voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlĳk zondag 18 oktober
12.00 uur bĳ de scriba.
Afgelopen weekend waren
we in Limburg in het stadje Stevensweert. Een oud vestingstadje
aan de Maas. In de protestantse
kerk waren geen reguliere diensten meer, maar in de naastgelegen Rooms Katholieke kerk wel.
De Geest van God waait overal,
dus ook in de katholieke kerk, als
gast de dienst daar meegemaakt.
De Stefanuskerk, met boven het
altaar een beeldengroep van de
steniging van Stefanus. Het thema
was: ‘Durf het risico aan’. Mooi
was de bemoediging ‘Kiezen voor
de zegen’ van Henri Nouwen die
afgedrukt stond in de orde van
dienst: We kunnen het niet laten

om te denken dat ons leven wordt
beheerst door een kwaad lot. Dat
wordt naar ons gevoel telkens
weer bevestigd als ons tegenslag
overkomt. Dat kan het verlies van
een vriend zĳn, ziekte, een ongeluk, een natuurramp, oorlog, kortom alles wat tegenzit. Dan vinden
we al gauw dat we niks waard zĳn
en afgestraft worden. Die neiging
tot doemdenken wordt versterkt
door de dagelĳkse verhalen over
menselĳke ellende die in de media
over ons wordt uitgestort. Jezus
kwam om goed te doen, niet om
ons kwaad te doen. Het vraagt
een bewuste keuze om dat goede
als een zegen aan te nemen en
aan anderen door te geven. Zegen
en vloek liggen altĳd tegelĳk voor
ons open. Het staat ons vrĳ om te
kiezen. En God zegt: kies voor de
zegen!
Namens de kerkenraad een hartelĳke groet, Henry Bos ouderlingscriba
Van de predikant
Overlĳden. Op 19 september
overleed Gerritje Raggers,
geboren Gaal - Gerrie. Ook al
woonde zĳ vele jaren in Nĳestede in Steenwĳk en de laatste
acht maanden in de Lennaflat in
Wolvega, zĳ was en bleef een
Willemsoordse in hart en nieren.
Dat zĳ al jaren niet meer in de
kerk kon komen nam niet weg
dat zĳ nog altĳd een warme plek
had in onze gemeente, en dat was
wederzĳds. In onze dorpskerk
was zĳ gedoopt, heeft zĳ belĳdenis gedaan en werd haar huwelĳk
bevestigd met Jente Raggers, met
wie zĳ woonde aan de Prins Frederikstraat en die haar al in 1985
ontviel. Enthousiast zong zĳ mee
in het kerkkoor en was zĳ lid van
vrouwenvereniging Martha, die zĳ
ook jarenlang heeft voorgezeten.
Ondanks het verdrietige verlies
van haar oudste dochter Janneke
en van een schoonzoon en de toenemende verslechtering van haar
gezondheid herkende je bĳ haar
tot op het laatst toch ook nog de
vrolĳkheid die haar altĳd zo eigen
was. De crematieplechtigheid vond
plaats in Meppel. Daarbĳ klonken
liederen door haar gekozen, onder
andere ‘Blĳf mĳ nabĳ’, waarin deze
woorden klinken: ‘Wie anders zal
mĳn Leidsman zĳn dan Gĳ?’ In dat
vertrouwen heeft Gerrie geleefd
en dit leven getroost verlaten. Zĳ
bereikte de leeftĳd van 89 jaar.
Ons meeleven gaat uit naar de
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Op 24 september overleed
onverwachts Willem Boon.
Hĳ groeide op in Harskamp, als
oudste van vier kinderen. Hĳ was
een dynamische, hard werkende
man. Als boekhouder had hĳ al
snel door hoe belangrĳk computers zouden worden. Hĳ hield
de ontwikkelingen nauwgezet bĳ
en bekwaamde zich in de voortschrĳdende informatica. Daarmee
maakte hĳ zich gewild bĳ de verschillende bedrĳven waarvoor hĳ
heeft gewerkt. Wat ook de nodige
verhuizingen met zich meebracht.
In 2015 kwamen hĳ en zĳn vrouw
uit Makkinga om te gaan wonen
aan de Markeweg 104 te Blesdĳke,
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bĳ hun dochter Mary en haar man
Rob. Ingrĳpend in het leven van
Wim en zĳn gezin was het plotselinge overlĳden van zoon Ron in
2013. Dat raakte hem letterlĳk tot
diep in zĳn hart. De Bĳbel, die hĳ
intens bestudeerde, was de richtlĳn voor zĳn leven. Daarbĳ voelde
hĳ zich nauw verbonden met
Israel als volk van het Verbond.
Op de rouwkaart lezen we woorden uit Psalm 71 die zĳn Godsvertrouwen vertolken: U bent voor
mĳ als een rots, waarin ik wonen
kan; als een huis waar ik met vertrouwen naar toe ga. Deze tekst
lazen we, naast woorden uit 2
Cor. 4 en 5, ook in onze kerk, in
de dienst voorafgaande aan de
crematie te Heerenveen. Wim
Boon werd 88 jaar. In gedachte en
gebed weten we ons verbonden
met zĳn vrouw Henny, nu zĳ, na
een huwelĳk van 63 jaar, zonder
haar man verder moet, en met
hun dochters Mary en Irma met
hun partners, en met de kleinkinderen.
Pastoralia. De bloemen gingen
afgelopen zondag naar Adrie van
Luik, die plotseling moest worden
opgenomen en behandeld in het
ziekenhuis. We denken aan hem
en zĳn vrouw Henriëtte en wensen hem toe dat hĳ verder goed
mag herstellen.
Komende zondag vieren we
het Heilig Avondmaal. Ik hoop dat
we dat met velen zullen mogen
doen. De teksten voor deze zondag passen zeer bĳ het karakter
van de dienst: Jesaja 25: 1-9 en
Mattheüs 22:1-14.
Een hartelĳke groet aan u, aan
jou, ds. Gerrit van den Dool
Nieuws van de Zondagsschool
Net als voorgaande jaren willen
wĳ samen met de gemeente meedoen aan actie ‘ schoenendoos’.
met als thema “ Geef een schat”.
Alleen zal het dit jaar anders zĳn
dan anders. Er is geen speciale
schoenendoosdienst met een volle
kerk, kinderen uit het dorp en
veel dozen. Wat doen we dan wel?
We willen zondag 25 oktober tĳdens de dienst aandacht besteden
aan de actie! Voor de kinderen is
er dan in het lokaal een speciale
schoenendoosdienst. Met verhaal
en schoenendozen knutselen. Wĳ
zorgen voor een grote doos voor
in de kerk. Daar kunt u spulletjes
indoen voor het vullen van de
doos. Ook kunt u uw spulletjes
en dozen inleveren bĳ Dedden
ĳzerwaren. We zĳn op zoek naar
schoolspullen: schriften, pennen,
potloden, gum, puntenslĳper, maar
ook knuffels, klein speelgoed,
zeep ,washandjes, tandenborstels
en tandpasta enz enz. Een aantal
dames is voor ons knikkerzakken
en etuis aan het breien en haken.
Hiervoor zĳn wĳ nog opzoek naar
knikkers. Mocht u niet in de gelegenheid zĳn de spullen te brengen
kunnen wĳ het eventueel bĳ u
ophalen. Samen gaan we er weer
voor zorgen dat er veel kinderen
blĳ gemaakt kunnen worden.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
De leiding van de Zondagsschool
en Oppas

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

nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw
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Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam
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Uitvaartverzorging
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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

www.brouwertuk.nl

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

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

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

Aanrechtbladen

Dorpels

Schouwen

Vensterbanken

Vloeren

Wastafelbladen

OOK VOOR ONDERHOUD- EN RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN
Stadskanaal: Klompenmaker 2, 9502 EP - Tel. 0599 - 622 290 - Fax 0599 - 616 510 - Emmen: Weerdingerstraat 201 7822 BK - Tel: 0591 - 532 224
E-mail info@jankalknatuursteen.nl - www.jankalknatuursteen.nl

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad

HERBIEN MARIJS - VAN DER VEGTE
06 475 67 147
NIENKE APPERLO - IJTSMA
06 122 09 114

3

€ 8,9

Of vul de bon in:

Als het om vertrouwen gaat!

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. *

Topic Crea|

naam:

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

adres:
postcode:
e-mail:

HELMICH VAN DIJK
06 51 88 2700
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Ga naar:
www.gezamenlijkzondagsblad.nl

JA,

uitvaartvandijk.nl

woonplaats:
tel.nr.

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

Verrassend creatief

topic .nu

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

