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Naast koningin Wil-
helmina was hĳ  de 

enige die ooit de voorpagina van 
The New York Times haalde. In 
1906 was hĳ  gekozen als populair-
ste man naast de � inkste vrouw, 
de jonge koningin.

Kleurrĳ k
In zĳ n recente biogra  e over 
Abraham de Geweldige tekent 
Johan Snel zĳ n portret. Een veel-
zĳ dig man met een kleurrĳ k leven: 
alpinist, wereldreiziger, gevierd 
spreker, wetenschapper, activist, 
journalist en staatsman. Een man 
wiens veelzĳ digheid alleen werd 
overtro� en door zĳ n onwaar-
schĳ nlĳ ke productiviteit. Hĳ  
schreef meer dan tweehonderd 
boeken, tienduizenden artikelen, 
reisde de halve wereld rond en 
was een fanatieke bergbeklim-
mer. Zestig jaar lang heeft hĳ  in de 
schĳ nwerpers gestaan, als predi-
kant, theoloog, hoogleraar, Twee-
de Kamerlid, minister-president 
en als lid van de Eerste Kamer. 
Verering en vĳ andschap viel hem 
ten deel.

Eer van God
Kuyper verzette zich tegen de 
liberale theologie en de liberale 
cultuur in de politiek. Hĳ  streefde 
naar herkerstening van de Neder-
landse samenleving in christelĳ k-
orthodoxe zin. In 1872 startte hĳ  
met het antirevolutionaire dagblad 

De Standaard. In 1879 volgde de 
oprichting van de Antirevolutio-
naire Partĳ . In 1880 werd Kuyper 
de stichter van de Vrĳ e Univer-
siteit. De ‘ere Gods’ moest hoog 
gehouden worden op ieder leven-
sterrein.

‘Gemeene gratie’
Kuyper kwam op voor de ‘kleine 
luyden’: de kleine zelfstandige 
middenstanders en boeren. Hun 
stem werd noch theologisch in 
de kerk, noch politiek in de staat 
gehoord. Hĳ  bracht emancipatie 
van het gereformeerde volksdeel 
en gooide de deur naar de wereld 
open. Hĳ  zocht geen theologie die 
koos voor wereldmĳ ding en geen 
christendom dat zich afkeerde 
van de goddeloze moderne maat-
schappĳ . Om staat, politiek, cul-
tuur en Schrift bĳ  elkaar te hou-
den ontwikkelde hĳ  het begrip 

‘gemeene gratie’, wat betekende: 
de algemene genade van God, aan 
de schepping gegeven en na de 
zondeval gebleven. Gods genadig 
handelen dat het menselĳ k leven 
bewaart voor chaos, de zonde 
stuit, de schepping in stand houdt 
en wetenschap en cultuur mogelĳ k 
maakt. 

Vrĳ heid 
Kuyper maakt onderscheid tussen 
de kerk als instituut en de kerk als 
organisme, de gemeenschap van 
gelovigen. Deze 
onderscheiding 
maakte de chris-
telĳ ke organisatie 
mogelĳ k. Op alle 
terreinen kun-
nen gelovigen een rol spelen. Vrĳ  
van kerk en staat. Geen soeverein 
gezag kon aan de vrĳ heid van men-
sen tornen. De ene instelling heeft 

geen gezag over de andere. De 
school niet over de kerk, de kerk 
niet over de staat, de staat niet 
over de wetenschap, de kerk niet 
over de universiteit. Verenigingen 
hebben elk eigen verantwoorde-
lĳ kheid op eigen terrein. ‘Soeverei-
niteit in eigen kring’. De erkenning 
van een vrĳ heidsbeginsel tegen de 
almacht van de staat in, werd een 
kostbaar goed. Kuyper was pleitbe-
zorger van de burgerlĳ ke vrĳ heden. 
Onderwĳ svrĳ heid, gewetensvrĳ -
heid, gelĳ ke rechten voor iedereen, 

godsdienstvrĳ -
heid. Hĳ  maakte 
geen uitzondering: 
niet voor joden, 
atheïsten of welke 
geloofs- en levens-

overtuiging ook. Tegenover Troel-
stra riep hĳ  uit: “Ik ben altĳ d demo-
craat geweest en als democraat 
hoop ik te sterven”.
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Nog geen abonnee?

Schuldbelijdenis

In januari maakte 
premier Rutte in zĳ n toespraak bĳ  
de herdenking van de Holocaust 
excuses voor de nalatige houding 
van de overheid jegens de Joden 
in de oorlog. Tĳ dens een staats-
bezoek in Indonesië in maart 
zei koning Willem Alexander dat 
de opstelling van Nederland ten 
opzicht van het onafhankelĳ k-
heidsstreven van Nederlands-Indië 
niet goed was geweest. Op 4 mei 
op de Dam zei hĳ  dat zĳ n groot-
moeder koningin Wilhelmina in 
de oorlog te weinig aandacht voor 
het lot van de Joden had. Onlangs 
maakten de koning en koningin 
excuses van persoonlĳ ke aard, 
maar dat terzĳ de. 
Op 8 november zal de Protestantse 
Kerk tĳ dens de herdenking van de 
Kristallnacht een schuldbelĳ denis 
uitspreken. ‘Mooi en indrukwek-
kend’ waren de woorden van Joodse 
zĳ de. Het deed mĳ  goed dat te 
horen. Hún reactie mag doorslagge-
vend zĳ n in ons oordeel hierover. 
Het is laat inderdaad, 75 jaar na 
dato. Wat er is gebeurd en vooral 
wat juist níet is gebeurd - de ker-
ken schoten tekort tegenover de 
Joden - kan niet ongedaan worden 
gemaakt. Toch wordt de last van 
het verleden door dit gebaar ver-
licht, wat ook bleek uit de andere 
excuses dit jaar. Deze erkenning 
kan het leed van de slachto� ers 
niet wegnemen, maar zoekt wel - 
veelal postuum helaas - oprechte 
toenadering.

75 jaar: blĳ kbaar hebben we de 
afstand van geschiedenis nodig 
om ons kwetsbaar op te stellen. 
Deze houding heeft tĳ d nodig om 
te groeien. Wie klein kan worden, 
wordt daarin juist groot. Deze 
weg heeft die ene Zoon van Israël 
ons gewezen.

Commentaar

De jeugd op een leuke, laag-
drempelige manier kennis laten 
maken met het geloof. Dat is het 
doel van de basiscatechesegroep 
die pasgeleden startte. Het gaat 
er ontspannen aan toe als deze 
groep bĳ  elkaar komt. Deze cate-
chisatie is speciaal voor basis-
schoolkinderen uit groep 7 en 8. 
Informatie en opgave: 
jeugd.basiscat@pgcs.nl

Pasta, rĳ st, haver, aardappelen… 
Het zĳ n allemaal producten die je 
in het voedselpakket kunt stoppen 
voor inwoners in het Armeense 
dorp Hartagyuch. De Kruiskerk in 
Diever doet mee aan het project 
voor de straatarme bevolking van 
Armenië. Dit land wordt geteis-
terd door strenge winters, aardbe-
vingen en sinds kort ook nog door 
oorlogsgeweld.

Zendingsvereniging Monica in Vrie-
zenveen bakt, verkoopt en bezorgt 
oliebollen op vrĳ dag 20 november. 
Met de opbrengst kunnen Matthĳ s 
en Rosa Geluk in Peru goed werk 
verrichten t.b.v de Evangelische 
Gereformeerde Presbyteriaanse 
Kerk. De zware lock down in Peru 
eist zĳ n tol. Er is veel armoede en 
werkloosheid. Financiële steun uit 
Nederland is zeer welkom. 

De boodschap van hoop klinkt 
het hele jaar door, maar kerst 
is bĳ  uitstek de gelegenheid om 
mensen van Jezus’ geboorte te 
laten horen. De Canadese aanbid-
dingsleider Brian Doerksen toert 
in december door Nederland, 
zingend over dit goede nieuws. 
De zanger bracht vorig jaar zĳ n 
eerste kerstalbum ‘The Heart of 
Christmas’ uit.

Catechisatie voor 
kinderen 

Diever helpt arm 
Armenië

Heerlijke oliebollen 
voor Peru 

Kerstconcert Brian 
Doerksen 

Giften zĳ n welkom op NL58RABO0313751234 
t.n.v. Diaconie Kruiskerk Diever o.v.v. AR-L5-047

Oliebollen bestellen kan via appeltje-voor-de-dorst.nl 
of WhatsApp: 06-51571622

Vrĳ dag 11 december, 20.00 uur, Emmen, Diamantzaal, 
Van Schaikweg 55, www.eventsforchrist.nl, € 22

Woensdag, 19.00 - 20.00 uur, Colmschate, 
Ichtuskerk, Holterweg 106

Kuyper vond dat de 'ere Gods' hoogehouden moest worden op elk levensterrein.

HIJ BRACHT EMANCIPATIE VAN HET 
GEREFORMEERDE VOLKSDEEL EN 

GOOIDE DE DEUR NAAR DE WERELD 
OPEN.

De Vrije Universiteit viert 
haar 140-jarig bestaan op 
6 november tegelijk met de 
honderdste sterfdag van haar 
stichter Abraham Kuyper 
(geboren 1837). Een eeuw 
geleden, op 8 november 
1920, overleed de bekendste 
Nederlander. 

Abraham Kuyper (1837-1920)

Pleitbezorger van kleine luyden 
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DOOR DS YORICK BREEMES, 

HOLLANDSCHEVELD, NIEUWLANDE, 

GEESBRUG

Er wordt aangebeld, je doet open 
en voor je staat een wat driftige 
man. Nog voordat je iets kunt 
zeggen, steekt hĳ  van wal: “Je 
denkt wel dat je gezond bent, 
dat je je leven voor elkaar hebt, 
dat je in een veilig land woont, 
dat je je zaken op orde hebt… 
je denkt dat het goed gaat, maar 
let op! Alles zal in het honderd 
lopen, jullie zullen vergaan.” Wat 
bazelt die gek nou, je smĳ t de 
deur dicht. Lekker dan, daar gaat 
je rustige ochtend. Het gaat toch 
goed? 

Nepgoden
Nou, dat precies was er aan de 
hand in de tĳ d van Hosea. Een 
profeet uit het Noordrĳ k, die in 
de achtste eeuw voor Christus 
actief was. Een tĳ d waarin het op 
een bepaalde manier super goed 
ging met Israël en Juda. Ze had-
den land veroverd, politiek was 
het stabiel, de handel nam toe, 
de wegen werden verbeterd en 
er was vrede. Een gouden tĳ d-
perk. En dan komt 
Hosea vertellen: 
‘alles zal in het 
honderd lopen, 
het lĳ kt heel wat 
maar alles gaat 
hier verkeerd.’ Geen wonder dat 
men Hosea liever kwĳ t dan rĳ k 
is. Want Hosea kĳ kt met de ogen 

van de Heer naar de samenleving 
en ziet andere dingen.
Hĳ  ziet dat het volk ondankbaar 
is, het is nooit goed genoeg. Ze 
vertrouwen op van alles, maar 
niet op God. Hĳ  ziet hen andere 
goden dienen, nepgoden. Hĳ  ziet 
aan hun lot overgelaten mensen, 
die niet delen in het gouden tĳ d-

perk. 

Nederland nu
Wat zou Hosea 
zien in Nederland 
2020? Als hĳ  bĳ  

ons thuis aanklopt of bĳ  de Twee-
de Kamer? Zal hĳ  ons niet ook 
zien klagen en mopperen? Terwĳ l 

wĳ  ontzettend gezegend zĳ n. We 
leven als rupsje nooit genoeg. En 
als we al dankbaar zĳ n, zĳ n wĳ  
dan God dankbaar? Of vinden 
wĳ  dat wĳ  onze voorspoed zelf 
verdiend hebben en er recht op 
hebben. Ziet hĳ  ons niet wegkĳ -
ken bĳ  tal van nood dichtbĳ  en 
ver weg? 

Confronterend
Hosea confronteert ons, hĳ  zet 
ons namens de Heer voor het 
blok en vraagt: 
1. Hoe dankbaar sta jĳ  in het 
leven? 
2. Ben je de Heere God dankbaar 
voor alles wat je hebt ontvangen? 

3. Het gaat je misschien goed, 
maar hoe staat het met je ver-
trouwen op God? 
4. Gaat het echt wel zo goed met 
ons land als we God vergeten? 
En als tal van mensen in nood 
geen, te laat, of verkeerde hulp 
ontvangen? Als mensen in  de 
samenleving aan hun lot worden 
overgelaten?

(On)dankbare vragen? Maar hope-
lĳ k wel vragen, waardoor wĳ  
dankbaarder in het leven zullen 
staan en met Gods ogen naar de 
wereld gaan kĳ ken. 

Ze zei: ‘Ik ga achter mijn 
minnaars aan, want zij zor-
gen voor mijn eten en drin-
ken, voor wol en vlas, olijf-
olie en wijn.’ Zij beseft niet 
dat ik het was die haar koren, 
wijn en olie gaf. Het zilver en 
goud waarmee ik haar ver-
rijkte, werd besteed aan een 
Baälsbeeld.
Hosea 2: 7b, 10 

ZAL HIJ ONS NIET OOK ZIEN KLAGEN 
EN MOPPEREN? TERWIJL WIJ 

ONTZETTEND GEZEGEND ZIJN. WE 
LEVEN ALS RUPSJE NOOIT GENOEG.

(On)dankbaar? 
Drenthe

Hoe dankbaar zijn wij? Proberen wij weleens met Gods ogen naar de wereld te kijken? 

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ISRAËL-AVOND?

Vanwege corona 
gaan concerten van 
Geke’s Tiental dit 
jaar niet door. Daar-
om heeft de Urker 
zangeres Geke van 
der Sloot, samen 
met haar kinder-
koor en het koor van ‘de Zon-
nepitten’, liedjes opgenomen en 
op cd uitgebracht. Behalve kerst-
liederen vallen ook nummers te 
beluisteren rondom het thema 
‘75 jaar vrĳ heid’. Daarnaast bevat 
de cd nummers die luisteraars 
kunnen bemoedigen in deze las-
tige coronatĳ d.

‘Kan ik openlĳ k over mĳ n geloof 
praten?’, ‘Zit ik wel op de plek 
die God voor me heeft bedoeld?’ 
zĳ n vragen die een christen kan 
hebben op de werkvloer. Chris-
tenen zĳ n de handen en voeten 
van Jezus, ook tĳ dens hun werk. 
‘Kroon op je werk’ biedt chris-
tenen inspiratie en hulpmiddelen 
om het geloof op het werk vorm 
te geven. Dit is een initiatief van 
de Christelĳ ke Hogeschool Ede, 
Centrum voor Geloof en Werk 
en Stichting Opwekking. Op de 
website vindt men materiaal: een 
handleiding, video’s en ook kan 
men een app downloaden. 

Sinds 2015 brengt de stichting 
Zendingserfgoed een speciale 
kalender uit. De stichting wil 
cultureel erfgoed van de pro-
testantse zending in Nederland 
behouden. In de nieuwe zendings-
erfgoedkalender staan kunst-
werken van dominee Khristian 
Aris Widodo en Batik Studio 
‘Kalipenten’ uit Indonesië. De 
batiks geven het onderling res-
pect weer tussen de godsdien-
sten. Het thema van de kalender 
luidt: Eenheid in verscheidenheid. 
Hier wordt dit verbeeld als het 
samen optrekken in een sfeer van 
tolerantie en wederzĳ ds respect 
van volgers van de grote gods-
diensten in Indonesië. Eenheid in 
verscheidenheid is ook het natio-
nale symbool van de Indonesische 
republiek.

Geke zingt en bemoe-
digt op nieuwe cd

Bijdragen aan posi-
tieve werkcultuur

Kalender vol kunst

Meer info: www.gekestiental.nl. Ook te bekĳ ken en 
beluisteren op YouTube

Voor meer informatie www.kroonopjewerk.org, gratis

Bestellen kan via www.zendingserfgoed.nl/zendingserf-
goedkalender-2021, € 7

Op 8 novem-
ber 1920 overleed dr. Abraham 
Kuyper, bĳ genaamd ‘Abraham, 
de Geweldige’. Hĳ  werd ‘klok-
kenluider der kleine luyden’ 
genoemd, was een begaafd theo-
loog, staastman, oprichter van de 
Anti-Revolutionaire Partĳ , stich-
ter van de Vrĳ e Universiteit en 
medegrondlegger van de Gere-
formeerde Kerken in Nederland. 
Deze onwaarschĳ nlĳ k veelzĳ dige 
man, wiens werk bĳ voorbeeld 
door theologen in Zuid-Korea 
nog steeds nauwkeurig wordt 
bestudeerd, beschikte over een 
legendarische, maar dwangma-
tige discipline. Gedurende  zĳ n 
leven schreef hĳ  alleen al 20.000 
inhoudelĳ ke artikelen. Hĳ  begon 
elke morgen prompt om negen 
uur en legde dan precies om één 

uur ‘s middag zĳ n pen resoluut 
neer, ook al was hĳ  midden in een 
zin, om hem de volgende morgen 
weer op te pakken (Trouw, 26 
oktober).

Discipline zit niet in ons DNA. 
Daarvoor moet je bĳ  onze oos-
terburen zĳ n. Maar discipline is 
geen vies woord en erg nuttig 
als het gaat om het dragen van 
mondkapjes. Iedereen snapt dat 
je discipline nodig hebt om een 
muziekinstrument te leren bespe-
len, een studie te volgen, te trai-
nen voor de volgende wedstrĳ d 
of om een paar pondjes kwĳ t te 
raken. 
Typerend voor het gebrek aan 
discipline in het publieke domein 
is het agressieve en respect-
loze rĳ gedrag: bumperklevers en 
levensgevaarlĳ ke inhaalmanoeu-
vres. Fietsend op onze smalle 
polderweggetjes maak ik zo nu 
en dan van die malloten mee die 

er niet over piekeren om, ook al 
is het maar eventjes, de voet van 
het gaspedaal te halen. Ik zal hier 
maar niet herhalen wat ik deze 
gasten soms luidkeels naroep! 

Wat helpt om tot een meer col-
lectieve  discipline te komen? 
Hier en daar wordt gepleit voor 
een herinvoering van de dienst-
plicht. Een opgelegde structuur 
kan soms helpen. Ik moet wat 
opbiechten: als dienstplichtige 
militair in Seedorf keek ik een 
keer te diep in het glaasje en 
kwam te laat op appèl. Ik kreeg 
prompt een week licht arrest aan 
de broek. Vette 
pech, want daar-
door moest ik 
nóg een maand 
wachten voordat 
ik weer een lang 
weekend naar huis kon. Het was 
ook meteen de allerlaatste keer 
dat alcohol mĳ  de baas was.

Geloof en discipline staan niet 
op gespannen voet met elkaar. 
Natuurlĳ k, als christenen mogen 

we leven in de ruimte en in de 
vrĳ heid van de Geest, maar het 
komt je niet aanwaaien. Er is ook 
zoiets als geloofsoefening. Een 
weekje in een klooster is, wat mĳ  
betreft, een zaligheid: als de klok 
luidt heb je vĳ f minuten om je 
voor te bereiden op het getĳ den-
gebed in de kapel. In de Regel van 
St. Benedictus voor zĳ n monniken 
staat het zo: ‘Je hart en lichaam 
klaar maken om als soldaat te die-
nen in heilige gehoorzaamheid’.  

Het zĳ n impopulaire woorden in 
deze onrustige tĳ d. Maar ‘stille 
tĳ d’: regelmatige tĳ den van bezin-

ning, gebed, 
Bĳ belstudie en 
ontmoeting met 
geloofsgenoten, is 
krachtvoer voor 
ons geloofsleven. 

Johan, jarenlang mĳ n trainer bĳ  
de atletiekvereniging Athlos, zei 
regelmatig: ‘Als je er tĳ dens de 
training met de pet naar gooit, 
dan is de kans groot dat je het in 
een wedstrĳ d ook laat lopen’. Om 
over na te denken. 

Discipline 
polderpraat

GELOOF EN DISCIPLINE STAAN NIET OP 
GESPANNEN VOET MET ELKAAR. ER IS 
OOK ZOIETS ALS GELOOFSOEFENING.

DOOR DS. 

GERHARD HEERINGA, 

SWIFTERBANT
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(On)dankbaar? 

AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 8 nov.: GK 
Aalden 10.00 ds. B. Breunesse, 
Aalden. Organist: Mans Kuipers. 
Collecte: Dorcas.
Kerkdienst 15 nov.: GK 
Aalden 10.00 ds. J. Lambers-
Niers, Coevorden. Organist:
Erik Nĳ zink. Collecte: kerk.
Deze diensten zĳ n i.v.m. 
Kerkrenovatie alleen te beluiste-
ren via kerkwebradio: 
www.gerefkerkzweeloo.nl

BOVENSMILDE
Onderstaande diensten
zĳ n ook te volgen op: https://
kerkdienstgemist.nl/stations/1394-
PGBovensmilde 
Aanmelden kerkdienst: Voor 
vrĳ dagavond 20.00 uur via e-mail: 
kerkbovensmilde@gmail.com of 
tel. Of whatsapp: 06-30125900.
Kerkdienst 8 nov.: 10.00
ds. S. Kits. Organist: Berdi 
Bos. Paaskaars aansteken:
Maria Koning. Collecten: 1. 
Jeugdwerk/JOP. 2. Pastoraat. 
Bĳ  de uitgang: eredienst. Knd.:
Cecile Njagi. Oppas: indien nodig 
aanwezig.
Kerkdienst 15 nov.: 10.00 ds. 
H. Marsman. H.A. Organist:
Nico Meilof. Paaskaars 
aansteken: Dylan Nagelhout. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Pastoraat. Bĳ  de uitgang: 
eredienst. Knd.: Renate 
Nagelhout. Oppas: indien nodig 
aanwezig.
Wel en wee. Dhr. Roel Tigelaar, 
J. de Walstr. 10b, 9421 PP, is 
weer teruggekeerd vanuit het 
Wilhelminaziekenhuis te Assen. 
Fĳ n dat je weer thuis bent.
Dhr. Hans van der Laan, 
Rozenstr. 41, 9421 RM, werd 
op 23 oktober, getro� en door 
een lichte beroerte, opgenomen 
in het WZA. Hĳ  kon gelukkig 
de volgende dag weer naar 
huis, maar zal nog enige 
vervolgonderzoeken moeten 
ondergaan. Wĳ  wensen hem 
sterkte en een goed herstel toe.
In memoriam Hendriekje 
Jantina Timmermans-Fernhout, 
1936-2020. De Heer is mĳ n 
Herder, psalm 23. Op 20 okt. 
overleed Hennie Timmermans-
Fernhout. De laatste jaren 
van haar leven verbleef zĳ  in 
de Kornoeljehof in Vries. Op 
maandag 26 oktober was er in 
de Koepelkerk te Smilde een 
dankdienst voor haar leven. In 
deze dienst hebben we stilgestaan 
bĳ  het leven van Hennie, wie zĳ  
was en wat zĳ  heeft betekend 
voor de mensen om haar heen. 
Hennie groeide op in een gezin 
met 12 kinderen. Ze kreeg 
een Christelĳ ke opvoeding. 
Ze had een rotsvast geloof in 
haar Heer die als een Herder 
is. Graag zong ze geestelĳ ke 
liederen. Ze trouwde met Roelof 
Timmermans en ze kwamen al 
snel aan de Kanaalweg naast 
haar ouderlĳ k huis te wonen. In 
het huwelĳ k werden 3 kinderen 
geboren. Hennie heeft altĳ d 

goed voor haar man en voor de 
kinderen gezorgd. Toen ze met 
het gezin naar het bedrĳ f aan de 
Duikersloot verhuisde zorgde 
ze er voor dat de ko  ́ e, thee 
en het eten klaarstonden voor 
de mannen. Het bedrĳ f nam een 
grote plaats in het leven van 
Hennie. Zondags werd er een 
rondje gereden met de auto 
waarbĳ  dan gekeken werd hoe 
de gewassen er bĳ  stonden. En 
samen met haar man nam ze deel 
aan verschillende studiereizen. 
In 1995 was er een verhuizing 
naar het Bentgras waar Hennie 
het goed naar haar zin had. 
Hier wonen gaf haar weer wat 
meer vrĳ heid. En samen met 
Roelof heeft ze er mooie jaren 
gehad. Ze werd vrĳ willigster 
in Nieuw Graswĳ k en had een 
  jn sociaal leven. Ze genoot 
van haar 8 kleinkinderen en ze 
was zelfs overgrootmoeder van 
een kleindochter. Een paar jaar 
geleden moest Hennie verhuizen 
naar Vries vanwege Alzheimer. 
In januari 2019 overleed Roelof. 
Hoewel de gezondheid van 
Hennie de laatste jaren merkbaar 
achteruit ging kwam haar 
overlĳ den toch nog onverwacht. 
Hennie was een lieve en 
zorgzame vrouw, voor haar gezin 
maar ook voor de mensen buiten 
die kring. We mogen geloven 
dat Hennie voort mag leven in 
onze herinneringen. Maar ook 
mogen we geloven dat haar leven 
doorgaat in Gods eeuwigheid, 
dat ze terug is gekeerd naar haar 
Herder tot in lengte van dagen. 
Dieneke Grit.
Mĳ meringen in coronatĳ d….
Er overviel me een vermoeidheid 
en ik kreeg het te kwaad. Temeer 
omdat na de persconferentie van 
dinsdag 13 okt. ons duidelĳ k werd 
gemaakt dat het ernstig was, de 
besmettingen opliepen, de zorg in 
de knel raakte. Er is onzekerheid 
die maakt dat mensen, dus ook 
ik, het bĳ  tĳ den even niet meer 
ziet zitten. Waar ik dan niet 
goed tegen kan, en boos over 
word, zĳ n de verontwaardigde 
stemmen over de hele situatie. Ik 
snap het wel, het is verwarrend, 
al die verschillende meningen en 
cĳ fers die verschillend geduid 
worden, maar toch… Waarom 
de harde woorden in de 2e
kamer over ‘wiens schuld het 
nou eigenlĳ k is dat we in deze 
toestand zitten’? Wat hebben we 
daar aan? Laten we toch vooral 
opbouwend kritische vragen 
stellen, vooruitdenken en alleen 
achteromkĳ ken als we ervan 
kunnen leren. Je kunt het kabinet 
toch niet schuldig verklaren voor 
deze situatie? Verder verbaas 
ik mĳ  met open mond over alle 
complottheorieën, over harde 
beschuldigingen, walgelĳ ke 
woorden en bedreigingen over 
en weer. Wat is dit voor wereld? 
Wat is dit voor samenleving? Ja… 
zo denk ik in mĳ n zwaarmoedige 
momenten. Ik weet dat de grote 
zwĳ gende meerderheid zich wél 
aan de regels houdt, maar toch… 
wanneer komt er een eind aan 
dit lĳ den, deze nare tĳ d? Of 
moeten we dit nog heel lang gaan 

volhouden? Iemand als Paulus 
schreef ooit over zĳ n ellende 
en lĳ den toen hĳ  vervolgd werd 
en onder arrest stond. Maar hĳ  
klaagt niet. Hĳ  houdt vol, hĳ  
volhardt (zo’n mooi oud woord). 
Hĳ  weet zich gedragen, zĳ n bron- 
en contactonderzoek ligt bĳ  de 
Heer. Hĳ  weet waar zĳ n voeding 
vandaan komt, en hĳ  bidt om 
het vol te houden. En… schrĳ ft 
hĳ : ‘Ik hoop eigenlĳ k dat als wĳ  
het volhouden, jullie daar moed 
uit putten en óók volhouden.’ Ik 
hoop dat mĳ n leven jouw leven 
helpt. Ik kan mĳ  indenken dat 
die gedachte Paulus hielp om 
het zelf dan ook vol te houden. 
Een soort: ik hou jou in de lucht 
en jĳ  houdt mĳ  in de lucht. Als 
wĳ  het volhouden, nu, in deze 
uitzonderlĳ ke tĳ den: met geduld, 
innerlĳ ke vrede, vriendelĳ kheid, 
dan helpt dat anderen om óók 
weer vol te houden.
Dat gezegd hebbende blĳ f ik u 
vragen om mĳ  (ons) te blĳ ven 
schrĳ ven, appen, mailen of te 
bellen. Een aantal heeft het al 
gedaan en vaak werd mĳ  de vraag 
gesteld: ‘Past het wel, heeft u (of 
heb je) wel tĳ d’? Lieve mensen, 
ik heb altĳ d tĳ d. Sterker nog: 
het doet mĳ  goed om even met 
u te spreken, te horen hoe het 
gaat. Hoe u de zondagmorgen 
doorbrengt, wat u helpt in deze 
tĳ d, wie u nog wel of niet ziet of 
waar u mee zit. Onlangs appte ik 
iemand dat ik haar miste en toen 
hadden we even over en weer 
contact. Ze eindigde met lieve 
woorden en dat deed mĳ  zo goed 
dat ik er vrolĳ k van werd. Want 
wat Paulus zei geldt nog steeds, 
merk ik. De gedeelde verhalen 
sterken, helpen mĳ  en hopelĳ k 
ook de ander die ik spreek om 
het vol te houden, elkaar even 
een hart onder de riem te steken. 
Net belde mĳ  iemand die zei: er 
hangt een bordje in de hal met de 
tekst: de Heer zal u dragen. Daar 
loop ik iedere dag langs en dat 
helpt. Zĳ  helpt mĳ  weer door dit 
te vertellen. Laten we elkaar zo 
in het oog en in het hart blĳ ven 
houden totdat… we elkaar weer 
zullen zien zonder bang te zĳ n 
voor elkaars gezondheid. Iemand 
zei laatst; ik kĳ k uit naar de dag 
dat wanneer ik moet niezen, een 
ander ‘gezondheid!’ zegt, in plaats 
van angstig en boos achteruit 
deinst. 
Denk dus om elkaar. Bel, breng 
een bloemetje, stuur een kaartje 
en laat elkaar weten hoe we met 
elkaar verbonden kunnen blĳ ven 
totdat deze nare rare tĳ d eens 
over zal zĳ n. Met een hartelĳ k 
groet van ds. Diete Kits (tel 0592-
412697, mobiel: 06-22852023 of 
email: dietekits@gmail.com of een 
brief aan mĳ n adres: Meesterwĳ k 
5, 9421 TJ Bovensmilde).
Bezoekers gezocht. Als 
kerkgemeenschap staan we 
in verbinding met elkaar. Vele 
pastoraal medewerkers dragen 
hieraan bĳ , door bezoeken af te 
leggen aan gemeenteleden. Maar 
helaas zĳ n we met te weinig. 
Daarom zĳ n op zoek naar u. 
We zoeken mensen die het leuk 
vinden om bĳ  anderen op bezoek 
te gaan. We willen het vooral 
laagdrempelig voor u houden. 
Daarom hoeft het geen hele wĳ k 
te zĳ n - enkele adressen zĳ n al 
voldoende. U kunt hierbĳ  ook 
aangeven of u het leuk vindt om 
ouderen, jongeren of gezinnen te 
bezoeken. Als u wilt bĳ dragen aan 

het onderlinge contact, dan horen 
we graag van u. Reacties mogen 
naar michielhasslacher@gmail.
com en dan neemt een van de 
ouderlingen contact met u op.
Jarig. 19 nov.: mw. H. Temmink-
van Tent, Kanaalweg 136, 9421 
SV: 88 jaar.
20 nov.: mw. A. Onderdĳ k-Kĳ k in 
de Vegte, Magnoliastr. 31, 9421 
RB 84 jaar.
22 nov.: mw. A. Middelbos-Feĳ en, 
Magnoliastr. 33, 9421 RB 75 jaar.
Jubileum. Dhr. G. Wieringa en 
mw. J. Wieringa-Bos, Kraaiheide 
9, 9421 NE, die op 21 nov. 45 jaar 
zĳ n getrouwd.  Wĳ  wensen u een 
  jne dag en Gods zegen voor de 
toekomst!
Vrouwenver. Ora et Labora.
Op 17 nov. om 14.00 uur komen 
we samen in het gebouw achter 
de Waterstaatskerk. Onderwerp 
van deze middag is: Is dat uw 
liefde? Joh. 3: 14-17 De vrĳ e 
bĳ drage wordt verzorgd door 
mw. H. Doek-Seigers.

COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
I.v.m. de maatregelen
betre� ende het coronavirus 
worden onderstaande diensten 
uitgezonden via internet. Op de 
website: http://pkncoevorden.
nl vindt u meer informatie 
en een directe link naar deze 
uitzendingen. Ook kunnen deze 
diensten door 30 gemeenteleden 
bezocht worden. Voor het 
bezoeken van de diensten 
moet u zich van tevoren 
aanmelden via het e-mailadres: 
stadskerk@pkncoevorden.
nl of reserveringsingelkerk@
pkncoevorden.nl
Kerkdienst 8 nov.: Singelkerk 
10.00 ds. J. Greving uit Beilen. 
Organist: Jan Kamphuis.
Kerkdienst 15 nov.: 
Singelkerk 10.00 ds. E. de 
Vries-Baarlink. H.A. Organist: 
Jan Kamphuis.

ERICA
Contactpersoon: dhr. M. 
Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 
HK Erica
Kerkdienst 8 nov.: 9.30 ds. H. 
Klaassens, Erica.
Kerkdienst 15 nov.: 9.30
ds. E. van der Meulen, Nieuw- 
Amsterdam.
De diensten zĳ n alleen te 
beluisteren via kerkompoep.nl

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 8 nov.: 10.00
ds. J. Woltinge, Zwolle. Kaars 
aansteken: Casper Euving. 
O.v.d.: Leonie Alferink. 
Organist: Irma Zuur. Oppas:
Astrid Euving en Anika Pĳ pstra. 
Collecten: 1. PK Jeugdwerk JOP. 
2. Diaconie. 3. Onderhoud.
Kerkdienst 15 nov.: 10.00 ds. 
B. Breunesse. Kaars aansteken:
Lola Kelder. O.v.d.: Harry Euving. 
Organist: Jan Klok. Oppas:
Lienke Alferink en Marloes 
Kleine. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Jeugdraad. 3. Onderhoud.

KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 8 nov. gaat ds. H. 

Klaassens voor in de online dienst 
vanuit de kerk in Erica en op 15 
nov. ds. E. van der Meulen.
De diensten beginnen om 
10.30 uur en zĳ n te beluisteren 
via Kerkomroep Erica.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 8 nov.: 10.00
pastor R. Stoel. Pianist: mw. 
W. Misker. M.m.v. leden van 
de Cantorĳ . Koster: dhr. H. 
Vos. Camera: Harold/ Roald. 
Bediening beamer: Marcel 
Haan. Bloemendienst: fam. 
Stevens.
Kerkdienst 15 nov.: 10.00 dhr. 
J. van Vondel. O.v.d.: mw. L. Pals. 
Pianist: mw. W. Misker. M.m.v. 
leden van de Cantorĳ . Koster:
Koen Seip. Camera: Harold/
Roald. Bloemendienst: mw. J. 
Matena.
De diensten zĳ n online via 
kerkomroep.nl
Dit alles onder voorbehoud en 
volgens de regels van het RIVM

DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, 
scriba, Watertorenweg 15, 7688 
PX Daarle
Vanwege het nieuwe advies
vanuit de overheid zal het aantal 
aanmeldingen voor de diensten 
voorlopig liggen op maximaal 30 
per dienst, tevens is het advies om 
bĳ  het binnenkomen en verlaten 
van de kerk een mondkapje te 
dragen. Het is verplicht om voor 
de kerkdiensten te reserveren. Dit 
kunt u doen via https://reserveren.
gerefdaarle.nl . Hier is ook meteen 
zichtbaar hoeveel plaatsen nog 
beschikbaar zĳ n. Indien u niet 
over de mogelĳ kheid van online 
reserveren beschikt kunt u gebruik 
maken van de mogelĳ kheid om u 
telefonisch aan te melden (0546-
697101).
Kerkdienst 8 nov.: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. Belĳ denisdienst. 
15.00 da. B. van de Weg, Nĳ verdal. 
Jongerendienst. Organisten: dhr. 
R. Roelofs. Knd.: Lian Wetering 
(1, 2, 3). Tnd.: 9.30 uur Bert 
Dubbink (7, 8). Oppas: Janien v/d 
Schootbrugge en Renske Immink. 
Bloemen bezorgen: Henny 
Kamphuis
Kerkdienst 15 nov.: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. H.A. 15.00 ds. 
B. Heusinkveld. Organisten:
dhr. R. Roelofs en dhr. L. v/d 
Schootbrugge. Knd.: Anja Valk 
(1, 2, 3), Wilma Bosch (4, 5, 6). 
Oppas: Judith Maneschĳ n en Lotte 
Stokvis. Bloemen bezorgen:
Dieks en Truus Heuver.

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. 
Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 
7701 TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 8 nov.: VDK 
10.30 ds. J. Wegerif, Nĳ verdal. 
O.v.d.: Maaike Hiemstra. 
Organist: Jan Ferdinand 
Hooikammer. Lector: Jannie ten 
Hertog. Koster: Henk Zomer. 
Doopdienst. 16.30 Kruimelkerk. 
19.00 ds. E. Wisselink. O.v.d.:
Leny Nĳ boer. Organist: Hans 
Niezink. Koster: Henk Zomer.

Lees verder op pagina 4

berichten uit de gemeente

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

Drenthe

Hoe dankbaar zijn wij? Proberen wij weleens met Gods ogen naar de wereld te kijken? 

we leven in de ruimte en in de 
vrĳ heid van de Geest, maar het 
komt je niet aanwaaien. Er is ook 
zoiets als geloofsoefening. Een 
weekje in een klooster is, wat mĳ  
betreft, een zaligheid: als de klok 
luidt heb je vĳ f minuten om je 
voor te bereiden op het getĳ den-
gebed in de kapel. In de Regel van 
St. Benedictus voor zĳ n monniken 
staat het zo: ‘Je hart en lichaam 
klaar maken om als soldaat te die-
nen in heilige gehoorzaamheid’.  

Het zĳ n impopulaire woorden in 
deze onrustige tĳ d. Maar ‘stille 
tĳ d’: regelmatige tĳ den van bezin-

ning, gebed, 
Bĳ belstudie en 
ontmoeting met 
geloofsgenoten, is 
krachtvoer voor 
ons geloofsleven. 

Johan, jarenlang mĳ n trainer bĳ  
de atletiekvereniging Athlos, zei 
regelmatig: ‘Als je er tĳ dens de 
training met de pet naar gooit, 
dan is de kans groot dat je het in 
een wedstrĳ d ook laat lopen’. Om 
over na te denken. 

Overijssel
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Kerkdiensten 15 nov.: De 
Antenne10.30 ds. M. Schut. 
O.v.d.: Han van der Haar. M.m.v. 
BZN-band. Lector: Eline Grol. 
Koster: Bert ten Brinke. 19.00 
ds. K. Hazeleger, Ommen. O.v.d.: 
Henny Logtenberg. Organist: 
Freddy Bruins. Koster: Henk 
Zomer. Kinderkerk: 8 nov.: 
groep 1 t/m 8; 15 nov.: groep 1 
t/m 6. Collecten: 8 nov.: PKW. 
Bĳ de uitgang: doel kinderkerk; 15 
nov.: PKW. Bĳ de uitgang: Anders 
Kerken. Oppas: 8 nov.: Nienke 
Bouwman en Judith Hoogeveen; 15 
nov. Annemĳn Boer en Hanja Bach.
Zieken. De Nieuwe Wever, De 
Kalanderĳ 15, 7776 XW Slagharen: 
mw. G. ter Haar-Pothof, De Tjalk 
13.
Clara Feyoena Heem, Rheezerweg 
73, 7771 TD Hardenberg: dhr. 
A. Kroezen, Gentiaanstr. 8, afd. 
Herstel en Revalidatie, unit 1; mw. 
Schuurman-Baars, Rozenheim 36; 
dhr. B. Prinsen, Annemoonstr. 
17; mw. H. Eggink-Logtenberg 
Revalidatie Unit 2, k. 18.
Medisch Spectrum Twente, Postbus 
50.000, 7500 KA Enschede: dhr. A. 
Dunnewind, De Aalscholver 17, afd. 
E4 – k. 73.
Ĳsselheem, Vlinder 2, Dr. van 
Heesweg 2, 8024 AB Zwolle, dhr. 
Arjen Geertman, De Lisdodde 50, 
afd. A2 k. 35.
UMCG, Postbus 30.001, 9700 RB 
Groningen (Hanzelaan 1, 9713 GZ 
Groningen): dhr. H. Krol, De Praam 
9. Saxenburgh Medisch Centrum, 
Jan Weitkamplaan 4a 7772SE 
Hardenberg: mw. Oosterbeek, 

Hoofdvaart 81.
Aanmelden kerkdiensten. 
M.i.v. heden worden er elke zondag 
nog 2 diensten gehouden waarbĳ 
telkens maximaal 30 bezoekers 
welkom zĳn. Dit heeft ook 
gevolgen voor het aanmelden voor 
de diensten. 1. Bĳ voorkeur meldt 
u zich aan via de site bit.ly/37IOsK7: 
velen van u maken daar al gebruik 
van en daar zĳn we erg blĳ mee! 2. 
Lukt het u niet zich aan te melden 
bĳ de site dan mag u ook een mail 
sturen naar aanmeldendiensten@
pkn-dedemsvaart.nl. 
vermeld daarbĳ ook altĳd uw 
telefoonnummer en u mag ook met 
ons bellen. In beide gevallen zetten 
wĳ u naam in hetzelfde systeem 
als waar u zich digitaal aanmeld. 3. 
Op dinsdag of woensdag geven wĳ 
het programma opdracht om 30 
mensen te selecteren die digitaal of 
via de telefoon worden uitgenodigd 
de dienst bĳ te wonen. Mocht 
er onvoldoende respons zĳn dan 
benaderen we nieuwe mensen. 
Krĳgt u geen mailtje of telefoontje 
dan zĳn alle 30 zitplaatsen voor 
de diensten van die zondag bezet. 
Vragen? Neem gerust contact met 
ons op! Bert ten Brinke/Henk 
Zomer.

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@
caiway.nl
Kerkdiensten 8 nov.: 10.00 
mw. Y. Binnendĳk. O.v.d.: groep B. 
Collecten: 1. Werelddiaconaat. 
2. Alg. kerkelĳke arbeid. 3. Kerk. 
Knd.: geen. HK 19.00 ds. H. ter 

Beek, Zwartsluis. Gez. dienst. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Kerkrentmeesters. 3. Jeugdwerk.
Kerkdiensten 15 nov.: 10.00 ds. 
K. Hazeleger, Ommen. Kinderkerk 
tĳdens de ochtenddienst. GK 
19.00 ds. M. Winters-Karels. 
Jeugddienst. O.v.d.: groep C. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Gemeenteopbouw. 3. Kerk.
Kerk TV uitzendingen. 
De diensten vanuit onze kerk 
kunt u live online volgen via 
Kerkdienstgemist.nl. Ook kunt u de 
diensten op een later tĳdstip terug 
zien, eveneens via kerkdienstgemist.
nl Vanwege oplopende kosten kunt 
u vanaf heden de kerkdiensten nog 
gedurende één week terugkĳken.
Dankbetuiging. Wĳ willen 
u hartelĳk bedanken voor het 
medeleven en de prachtige kaarten 
die wĳ hebben ontvangen na het 
overlĳden van onze lieve vrouw, 
(schoon)moeder en oma Jo Sluĳer. 
Uw warme reacties zĳn niet alleen 
voor ons een grote steun, maar 
laten ook zien hoe belangrĳk zĳ 
voor anderen was. Arie Sluĳer, 
kinderen en kleinkinderen.
Dankbetuiging. Lieve mensen, 
hartelĳk dank voor de vele blĳken 
van belangstelling in de vorm 
van kaarten, telefoontjes, appjes 
etc. tĳdens mĳn ziek zĳn! In deze 
moeilĳke periode heb ik mĳn 
vertrouwen op De Heer mĳn God 
gesteld en dat heeft mĳ enorm 
gesterkt! Uw overweldigende 
belangstelling heeft mĳ erg goed 
gedaan! Het was hartverwarmend! 
Vriendelĳke groet, Gerrie Meĳer 
Meersendĳk.

HARDENBERG
Zoals iedereen zal begrĳpen, 
zĳn helaas ook de activiteiten 
van Zin in tot 1 jan. afgelast 
i.v.m. de aangescherpte Corona-
maatregelen. Wĳ proberen als de 
omstandigheden het toelaten, in 
het voorjaar de gemiste activiteiten 
alsnog door te laten gaan. Wĳ 
houden jullie op de hoogte via de 
kerkbladen, Facebook en Instagram.
De Open kerk. Ds. P. Langbroek 
is op elke maandagmorgen van 
10.00-12.00 uur in de consistorie 
van de Höftekerk aanwezig voor 
ontmoeting en gesprek. Welkom 
zonder afspraak.
De Open kerk blĳft open! Al 
een paar maanden is de Höftekerk 
open van maandagmorgen tot en 
met zaterdagmorgen, telkens van 
10-12 uur. En iedereen, gelovig 
of niet, is welkom als je even op 
adem wilt komen. Je kunt zomaar 
binnenlopen om er tot rust te 
komen, een kaarsje te branden, te 
bidden. Een gesprekje kan ook als 
je wilt. Er zĳn altĳd vrĳwilligers die 
als je dat wilt een open oor voor je 
hebben, maar dat hoeft uiteraard 
niet. Vaak is er ook in een zaaltje bĳ 
de kerk een pastor aanwezig met 
wie je wat uitgebreider in gesprek 
kunt, ook opnieuw: als je dat wilt. 
De Open Kerk is een initiatief van 
het plaatselĳk Platform van Kerken, 
waarvan bĳna alle kerkelĳke 
gemeenschappen in Hardenberg lid 
zĳn. Er zĳn dan ook pastors vanuit 
verschillende kerkgenootschappen 
om beurten aanwezig. Zeker nu 
de tĳd waarin Corona zo’n grote 
rol speelt en ons aller geduld en 
uithoudingsvermogen op de proef 
stelt én nu de kerken op zondag 
max. 30 mensen kunnen herbergen 
is het mooi dat je op alle andere 
dagen zomaar even binnen kunt 
lopen. Welkom!

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.
Dank u voor de zegeningen die ik 
vergat te vragen.
Kerkdienst 8 nov.: 9.30 
Kruiskerk ds. B. Urgert, Elp.
Zieken. Br. Gerrit Prenger, 
Tottenhamstr. 48, 7701 BN 
Dedemsvaart, ligt nog in het 
ziekenhuis Isala in Zwolle. 
Dhr. H. Grevelman, Lutteresweg 
4, 7775 PP Lutten is weer thuis 
gekomen na revalidatie. 
Fenny Winters is deze week in 
het ziekenhuis Isala in Zwolle 
opgenomen geweest. Afgelopen 
vrĳdag is ze weer thuis gekomen.
We wensen de zieken en hun 
familie Gods kracht en nabĳheid 
toe.
Jarig. Mw. M. van der Weide-van 
Dĳk, Lĳsterbesstr. 28, 7775 BB 
Lutten, 02-11-1947.
Mw. J. Nĳland-Hekman, Voorstr. 
2 /k.14, 7783 AM Gramsbergen, 
03-11-1931.
Mw. A. van Faassen-Kuiper, 
Anerweg Zuid 3A, 7775 AN 
Lutten, 04-11-1948.
In het Kerknieuws van 
november is vermeld dat mw. 
M.J. van der Weide-van Dĳk, 
Lĳsterbesstr. 28, verhuisd is naar 
Het Welgelegen. Dit moet zĳn 
mw. W. van der Weide-van Dĳk, 
Semmelinksdĳk 5a.
De bloemen gaan vandaag met 
een groet van ons allen naar de 
fam. Meesters, De Haarweg 18a. 
Wie helpt? Houd je van koken? 

Zorg je graag voor andere mensen. 
Dan zĳn we op zoek naar jou! Van 
5 nov. tot 28 jan. wordt wekelĳks 
de Alpha cursus gehouden. Wĳ 
zĳn op zoek dus naar mensen die 
hiervoor willen koken. Het mag 
eenmalig maar ook meerdere 
keren. Je kunt je opgeven bĳ de 
scriba.

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. 
Wolfertstraat 35, 7692 AH 
Mariënberg, tel. 0523-235724, 
e-mail j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 8 nov.: 9.30 ds. A. 
Oosterwĳk, Rĳssen. O.v.d.: dhr. 
F. Timmer. Diaken: dhr. H. de 
Lange. Collecten: diaconie, kerk en 
gebouwen.
Kerkdienst 15 nov.: 
Eeuwigheidszondag 9.30 ds. 
W. den Braber, Vriezenveen. 
O.v.d.: mw. B. Bouwhuis. Diaken: 
dhr. B. Mellema. Collecten: eigen 
jeugdwerk, kerk en gebouwen.
Meeleven. Blĳ en dankbaar 
zĳn we met de ouders van Tim 
Noeverman en Koen de Lange. Zĳ 
mochten hun kind laten dopen. 
Het verbond tussen God en deze 
kinderen is zichtbaar geworden 
en kan nooit meer verbroken 
worden. Heel veel sterkte, wĳsheid 
en bovenal Gods onmisbare zegen 
toegewenst bĳ de opvoeding van 
jullie kinderen.
Jarig. Op 9 nov. hoopt mw. H. 
Heine-Horstink, Beerzerhaar 21, 
7685 PR Beerzerveld, 84 jaar te 
worden.
Op 10 nov. hoopt mw. C. Nĳboer-
van der Voort, Marsdĳk 9, 7736 PL 
Beerze, 77 jaar te worden.
Op 23 nov. hoopt dhr. A. Veltink, 
De Marke 7, 7692 AT Mariënberg, 
87 jaar te worden.
M.b.t. de eeuwigheidszondag 
is de volgende tekst overgenomen 
uit het kerkblad. We denken deze 
zondag vooral aan de familie van 
dhr. H. Middag, maar ook aan allen 
die korter of langer geleden een 
dierbare moesten missen.
Tekst. De mensen van voorbĳ 
wĳ noemen ze hier samen. De 
mensen van voorbĳ wĳ noemen 
ze bĳ namen. Zo vlinderen zĳ 
binnen in woorden en in zinnen 
en zĳn wĳ even bĳ elkaar aan ’t 
einde van het jaar. De mensen 
van voorbĳ zĳ blĳven met ons 
leven. De mensen van voorbĳ ze 
zĳn met ons verweven in liefde, 
in verhalen, die wĳ zo graag 
herhalen, in bloemengeuren, in een 
lied dat opklinkt uit verdriet. De 
mensen van voorbĳ zĳ worden niet 
vergeten. De mensen van voorbĳ 
zĳn in een ander weten. Bĳ God 
mogen ze wonen, daar waar geen 
pĳn kan komen. De mensen van 
voorbĳ zĳn in het licht, zĳn vrĳ. 
tekst: Hanna Lam.

ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB 
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdienst 8 nov.: 10.00 
uitzending via Kerkdienstgemist 
vanuit de Johanneskerk met ds. 
G. Timmer. Knd.: alle groepen 
v/d uitgenodigde wĳken. Oppas: 
aanwezig. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Diaconie.
Kerkdienst 15 nov.: 10.00 
uitzending via Kerkdienstgemist 
vanuit de Johanneskerk met ds. 
G. Timmer. Knd.: alle groepen 
v/d uitgenodigde wĳken. Oppas: 
aanwezig. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Kerk.

Vervolg van pagina 3

berichten uit de gemeente 

DOOR ELLEN TER AVEST, 

WIERDEN

wakker en waaks
kritisch en betrokken

maandbladreveil.nl

wakker en waaks
kritisch en betrokken

BESTEL
NU!

maandbladreveil.nl

vanaf 10 exemplaren

€0,75 p/st
excl. verzending

BESTEL
NU!

deel uit
 op straat •
 in je buurt •
 via je kerk •
 aan je collega’s •
 overal gewoon •

DEC 2018 - JAN 2019

KERST

Want God had de 

wereld zo lief dat 

hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven, opdat 

iedereen die in hem 

gelooft niet verloren 

gaat, maar eeuwig 

leven heeft. 

Johannes 3:16

Kerstspecial

Advertentie



zondag 8 november 2020 5

column

Een enkele keer 
gebeurt er iets 

verrassend onverwachts. Dan 
kan het zijn dat de mens even 
boven zichzelf uitgetild wordt 
en geïnspireerd naar huis gaat. 
Het overkwam me tijdens een 
over het algemeen nogal zakelijke 
vergadering, waarin bestuurlijke 
dingen besproken moesten wor-
den, veelal geen zaken die meteen 
inspirerend werken. Op de agen-
da stond een discussiestuk onder 
de titel: ‘Christelijke theologie en 
vrijzinnigheid: een ongemakkelijk 
verstandshuwelijk’. De meningen 
in de vergadering waren verdeeld. 
Met name over de conclusie van 
het verhaal, dat we zouden moe-
ten breken met de traditie. Enfin, 
om kort te gaan, er ontspon zich 
een levendige discussie. Zelf ben 
ik van mening dat je een boom 
niet van de wortels (traditie) af 
kunt snijden, dan gaat ze subiet 
dood. We zijn als geloofsgemeen-
schappen nu eenmaal geworteld 
in de traditie van bijbelse ver-
halen, theologische traktaten 
of dogma’s en ook in de cultuur 
waarin we leven. Een cultuur die 
in bepaalde opzichten doordrenkt 
is met de zogenoemde christe-
lijke waarden en normen, dit valt 
niet te ontkennen, maar het is 
wel verstandig om nieuwe taal en 
andere vormen te vinden, met 
beide benen stevig staande in die 
traditie. Dat het verstandshuwe-
lijk ongemakkelijk is, is tegelijker-
tijd stimulerend. Iemand merkte 
vervolgens op dat een mens zich 
soms wat moet losmaken van 
de klassieke interpretatie, dat 
je moet herinterpreteren. Maar 
ondertussen ook rekening hou-
den met de oude verhalen. 

Plots herinnerde ik me weer een 
uitspraak van Lea Dasberg: ‘Om 
verantwoord vooruit te kunnen 
rijden moet je zo nu en dan in de 
achteruitkijkspiegel kijken.’ Hoe 
waar is dat.
En op dat moment kwam iemand 
met een - in mijn ogen - prach-
tig beeld. Ze zei: “Natuurlijk zijn 
wortels belangrijk, maar dan kan 
ik niet bewegen! Ik wil kunnen 
dansen en mij verplaatsen. Niet 
voortdurend op dezelfde plek blij-
ven staan. Maar zonder wortels 
krijg ik geen voeding …” Ziehier 
het dilemma in een notendop.

Hoe kunnen wij tegelijkertijd 
bezig zijn met traditie en vernieu-
wing? Is het mogelijk om in een 
snel veranderende wereld, en 
met name in deze coronatijd, te 
blijven bewegen en toch gewor-
teld te zijn? Het is een vraag om 
diep over na te denken: wat is de 
erfenis die we na willen laten aan 
diegenen die na ons komen? Zij, 
die wellicht de oude vertrouwde 
geloofstaal niet meer verstaan? 
Om in beweging te blijven zullen 
we het moeten aandurven om de 
Geest te laten waaien waarheen 
Zij wil.

Bewegen
DOOR DS. FOEKJE DIJK,

DALFSEN

Hoe kunnen wij tegelijkertijd 
bezig zijn met traditie en 

vernieuwing?

Erna en Ruben van den Berg laten zich leiden door geloof

“We zitten nu in 
de nieuwe extra 

ruimte, die we per 1 april 2020 
erbij betrokken hebben”, vertelt 
Erna dankbaar. “Het gaat boven 
verwachting goed.” 
De weg naar een goedlopend 
eigen bedrijf was niet zonder 
hobbels. Ruben en Erna droom-
den er beiden van met mensen te 
mogen werken én iets te beteke-
nen voor Gods Koninkrijk. 

Erna
Erna bracht haar jeugd door in 
Enter en ervoer het geloof van 
haar kinderjaren als goed en vei-
lig. “Na een vervelende relatie 
voelde ik een breuk in mijn ver-
trouwen. Ik was boos op God en 
riep naar Hem: ‘Bent U er nog?’ 
Hij antwoorde met ‘Ja’ en ik durf-
de weer met vertrouwen naar de 
toekomst te kijken. Ik verhuisde 
naar het westen. Dat heeft me 
gevormd. Werken in de kinder-
opvang was altijd al m’n droom 
geweest en dat was wat ik daar 
ging doen.” 
Weer terug in het oosten leerde 
ze Ruben kennen. Zij iets ouder 
dan hij, maar het moest zo zijn, 
weten ze allebei. In 2001 trouw-
den ze. 

Ruben
Als jongste in een gezin van 
twaalf kinderen groeide Ruben 
op in Notter. “We waren een 
gelovig gezin. Op jonge leeftijd 
wist ik al dat God er was, maar 
voornamelijk met mijn verstand. 
Op mijn 23e heb ik God fysiek 
ervaren”, vertelt Ruben. “We 
wandelden op een keer in het 
bos en ik keek naar Erna die net 
zwanger was van ons eerste kind. 
Op dat moment voelde ik de Hei-
lige Geest en ik besefte dat het 
geloof veel intiemer is dan ik altijd 
gedacht had.” 
In 2007 begon hij aan een studie 
Theologie. “Ik meende altijd dat 
werken in Gods Koninkrijk in 
de kerk of bij een stichting was. 
Het liep anders. Ik belandde niet 
op de kansel, maar in een burn-
out. Mijn vader overleed in 2010 
en mijn bordje was even te vol. 
Erna ging fulltime werken en ik 
werd parttime student en huis-
man. God gaf een wonderbaarlijk 
herstel. Na drie maanden kon ik 
weer parttime gaan werken - als 
koerier.” 

Psalm 23
“We hadden een omgekeerde 
werksituatie”, vult Erna aan. 

“Daardoor begrepen we elkaar 
goed. Maar na twee jaar liep ik 
vast. Ik wilde graag meer tijd 
met de kinderen doorbrengen. 
Ruben zat op dat moment in 
Amersfoort, voor zijn weke-
lijkse studiedag.” Zonder dat 
Ruben weet had van Erna’s situ-
atie, voelde hij dat hij naar huis 
moest komen. “In de auto bad 
ik of God mij 
een groot geloof 
wilde geven. 
Thuis trof ik Erna 
huilend in het 
washok aan. Ze 
wilde niet meer 
werken.” Erna: “Het weekend 
erna hoorden we twee keer 
Psalm 23, wat we ervoeren als 
een bevestiging. We hakten de 
knoop door, een grote stap in 
financieel geloof.”
 
Gebed van Jabes
Ruben had zich inmiddels opge-
werkt tot bedrijfsleider bij zijn 
toenmalige werkgever. Helaas 
bleek het bedrijf een zinkend 
schip. In 2013 was het faillisse-
ment een feit en stond Ruben 
voor de keuze: in de WW of 
een doorstart maken met als 
resultaat een eigen bedrijf. Hij 
bad het gebed van Jabes uit 1 
Kronieken 4:10: ‘Zegen mij: 
maak mijn grondgebied groot en 

bescherm me tegen het kwaad, 
zodat ik geen pijn hoef te lijden’. 
“Dit was de manier om impact 
te hebben in Zijn Koninkrijk. Nu 
kon ik dertien mensen uit de 
WW houden”, blikt hij terug. 

Mens centraal, Jezus als  
fundament
Erna werd in dezelfde periode  

onverwachts 
zwanger van hun 
4e kind. “Een 
vreugdekind”, 
lacht ze. “Ik bleef 
thuis en Ruben 
bouwde Logique 

op. In 2016 stapte ik ook in het 
bedrijf, op de HR-afdeling, de 
‘mensenafdeling’. Ruben is sterk in 
werkprocessen en logistiek. Een 
goede balans.” 
De mens staat centraal bij 
Logique. Ruben en Erna zien goud 
in mensen, ook al zijn ze bij wijze 
van spreken besmeurd met mod-
der. “Veel werkzaamheden bij 
Logique, bijvoorbeeld koerieren 
en orders inpakken, zijn uiterma-
te geschikt voor mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt. 
We geven alle medewerkers de 
mogelijkheid om zich te ont-
wikkelen. Iedereen in zijn eigen 
tempo.”
Het bedrijf is gebouwd op de 
principes van Gods woord, onder 

het motto: ‘Gestuurd door pas-
sie’. “Jezus is ons fundament”, 
zegt Ruben vol vertrouwen. “We 
hebben ook niet-christelijke men-
sen in dienst en willen hun door 
onze daden kennis laten maken 
met Jezus’ liefde.”

Coronacrisis 
Het bedrijf telt inmiddels 65 
werknemers, waarvan het meren-
deel op de weg zit. Logique biedt 
ook een snelle bezorgservice en 
behandelt de goederen met spe-
cial care. “We hebben ons gespe-
cialiseerd in pakketten met een 
vreemd formaat”, licht Ruben 
toe. Te klein voor een pallet, te 
groot voor een doos. Dit was een 
goede keus, we zijn het afgelopen 
jaar flink gegroeid. Klanten kun-
nen ons vertrouwen, we bieden 
altijd een oplossing.” 
Sinds de coronacrisis, in maart 
2020, is de 1,5 RL pakketdienst 
nog meer in trek. Het legt 
Logique geen windeieren. Maar 
niet altijd ging het zo makkelijk en 
daar zijn Ruben en Erna zich ter-
dege van bewust. “We zijn zover 
gekomen door onze gehoorzaam-
heid aan God. Het geloof in Hem 
is groot, ook met betrekking tot 
onze bedrijfsvoering. We voelen 
het in ons hart en daar volharden 
we in. We zijn heel dankbaar!”

Transportbedrijf 
gestuurd door  
passie voor Christus

DOOR ELLEN TER AVEST, 

WIERDEN

De busjes van de Nijverdalse onderneming Logique rijden af en aan 
door heel Nederland. Het jonge en dynamische transport- en logis-
tiekbedrijf van Ruben (41) en Erna (45) van den Berg maakt een sterke 
groei door. Ze hebben er hard voor gewerkt. Én voor gebeden. 

we zijn zover gekomen door 
onze geHoorzaamHeid aan god. 

Het geloof in Hem is groot, 
ook met betrekking tot onze 

bedrijfsvoering

We geven alle medewerkers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Iedereen in zijn eigen tempo.



6 zondag 8 november 2020

Zaterdag 7 november
KRO-NCRV|NPORadio1|11.00
Groot Dictee
Na succesvolle edities in Haar-
lem en Zutphen is het dit jaar 
de beurt aan Utrecht. De gloed-
nieuwe Openbare Bibliotheek 
aan het Neude, in het voormalige 
postkantoor, is de locatie van de 
taalstrij d.

Maandag 9 november
KRO-NCRV | NPO2 | 20.25
De laatste Sociaal Advocaten
De documentaire De laatste 
Sociaal Advocaten brengt het 
werk van het Advocatenkollektief 
Rotterdam in beeld tegen de ach-
tergrond van de dreigende bezui-
nigingen.

Dinsdag 10 november
AVROTROS | NPO2 | 20.20
Volle Zalen
Actrice en zangdiva Jenny Arean 
(77) had al ‘stilzwij gend’ afscheid 
genomen van het vak. Cor-
nald Maas zoekt Arean thuis op 
waar ze de planten verzorgt en 
bezorgd het corona-nieuws volgt.

Woensdag 11 november
Max | NPO1 | 21.25
Max Masterclass
Slaap (Els van der Helm). Het is 
een even fascinerend als belang-
rij k: het fenomeen slaap. Het 
beslaat een enorm deel van ons 
leven, we weten allemaal uit 
eigen ervaring hoe belangrij k 
slaap is.

Donderdag 12 november
EO | NPO2 | 23.00
Waar ben je bang voor?
Meer dan een miljoen mensen 
in Nederland hebben last van 
angststoornissen. Journalist Stevo 
Akkerman gaat in drie afl everin-
gen in gesprek met fi losofen, psy-
chologen en kunstenaars.

Vrij dag 13 november
KRO-NCRV | NPO1 | 16.35
Serenade van Stef
In dit programma ontmoet Stef 
Bos mensen met een verle-
den van geweld of van gewoon 
‘domme pech’. Na 3 lange jaren 
van een leven met kanker, is nu 
het einde van Miranda nabij . In 
deze afl evering laat ze Stef toe in 
de ‘bonustij d’ die haar rest.

Zaterdag 14 november
Max | NPO2 | 20.35
Sterren op het Doek
Op zaterdag 14 november doet 
Janny van der Heij den mee aan 
het programma Sterren op het 
Doek. Janny van der Heij den is de 
culinaire dame van Nederland.

Zondag 15 november
EO | NPO2 | 11.00
BEAM Kerkdienst
BEAM is het jongerenwerk van 
de EO dat je wil inspireren om te 
groeien in je geloof en te leven 
vanuit het voorbeeld van Jezus.

RTV-tips

Liefde niet verwarren met 
eigenbelang
In het ‘digitale magazine’ Het 
Goede Leven wĳ dt Hans Alderlies-
ten een zeer lezenswaardig artikel 
aan het boek ‘Ik wil dat jĳ  bent’ van 
de Tsjechische priester Tomáš Halík

Treff end is wat Halík opmerkt 
over het tegenovergestelde van 
liefde. Dat is niet haat, maar 
egoïsme. Waar er eigenbelang in 
het spel is, is er geen sprake van 
echte liefde. ‘We moeten ophou-
den met het kinderachtige de 
baas spelen over ons eigen leven 
(!) en dat van anderen - en we 
moeten dat doen met begrip, in 

vreugde en in vrij heid. (…) Diep 
dankbaar zij n voor het wonder 
van het leven en onze dankbaar-
heid met ons leven te betuigen. 
Het betekent ook het lot te 
accepteren, ook daar waar het 
niet aan onze eigen plannen en 
verwachtingen voldoet.’ 
Een verheven ideaal, maar Halík 
is zeker niet de eerste en enige 
die het begrip liefde zo uitwerkt. 
Nog niet zo lang geleden maakte 
Henri Nouwen, ook een pries-
ter, indruk met Eindelij k thuis. 
‘De thuiskomst van de Verloren 
Zoon’ (1636) van Rembrandt 
maakte op Nouwen zo’n ver-
pletterende indruk dat het zij n 
leven veranderde. Ware liefde, 
zo schrij ft Halík, richt zich op de 
ander. Die laat de ander bestaan, 
in zij n waarde, die laat het ‘zij n’ 
van de ander overeind. Was hij  
aanvankelij k onder de indruk van 
de ontvangst van de jonge, wel-
lustige en zondige zoon in wie wij  
ons allen wel op enigerlei wij ze 
kunnen herkennen; later raakte 
hij  gefascineerd door het vader-
schap: zij n wij  in staat mensen 
welkom te heten, onvoorwaarde-
lij k te accepteren, liefde te geven, 
op de uitkij k te staan? (Het is 
te verleidelij k om de Moria-deal 
niet te noemen: is er sprake van 
onvoorwaardelij kheid en het gun-
nen van bestaan van de ander of 
is er sprake van berekening en 
condities?)

Geloof op z’n Russisch
Jeff rey Schipper van de christelĳ ke 
nieuwssite cip.nl interviewde de in 
Rusland wonende journalist William 

Immink. De Orthodoxe kerk groeit 
daar, maar “Helaas blĳ ft het geloof 
een zaak van afkomst en vindt het 
maar zelden echt de weg naar een 
hart van bekering.”

“Voor heel veel volken in de 
voormalige Sovjet-Unie is het 
heel simpel: Als je Russisch, 
Oekraïens of Wit-Rus bent, ben 
je orthodox. Als je Tataar, Kazach 
of Oezbeek bent, ben je moslim. 
Dat heeft niet te maken met je 
geloofsovertuiging, maar met je 
etnische afkomst. Daarom kun-
nen Russen atheïst zij n en zich 
tegelij kertij d orthodox noemen. 
Daarbij  komt dat voor Russen de 
roots van het christendom al 
teruggaan naar het jaar 988. Het 
vormt de basis voor het Russische 
volk. Russen zij n zich maar al te 
bewust van die duizendjarige 
geschiedenis en zij n er trots op. 
Op die manier is de orthodoxie 
verweven met het Rus-zij n. 
Helaas blij ft het geloof een zaak 
van afkomst en vindt het maar 
zelden echt de weg naar een hart 
van bekering.” Hoe staat het met 
christenen die niet tot de Ortho-
doxe kerk behoren? Staan zij  
onder druk? Verbetert hun posi-
tie of verslechtert deze juist? 
“Rusland heeft formeel geloofs-
vrij heid. Maar in de praktij k wordt 
er vaak getornd aan dat grond-
recht. Er wordt met argwaan 
gekeken naar protestante kerken 
en in de maatschappij  worden ze 
bestempeld als ‘sektanten’. Hun 
positie gaat er eerder op achter-
uit dan op vooruit. Er zij n de laat-
ste jaren steeds meer akkefi etjes, 
waarbij  christenen voor de rech-
ter worden gedaagd, kerken wor-
den gesloten of problemen krij -
gen met hun registratie en 
gebouwen.” 

‘Moeten’ zou niet moeten
Zanger Daniël Lohues heeft een 
hekel aan ‘moeten’ en speelde als 
kind al liever op het kerkorgel, 
schrĳ ft hĳ  in zĳ n wekelĳ kse column 
in het Dagblad van het Noorden.

Ik kij k uit het raam. In de verte 
rooien ze aardappels. Een fi kse 
regenbui spoelt het stof van een 
oude herinnering. Ik mocht mee-
rij den op de trekker. Ik was 8 of 
zo. Vond het fantastisch, maar 
wilde na een poosje ook weer van 
de trekker af.
“Da’s goed”, zei de boer. We 
waren alleen wel precies hele-
maal aan de andere kant van het 
land. Dus een stuk van huis. De 
boer liet mij  eruit, keerde en ging 
weer verder met rooien. Het was 
net zulk weer als nu. Ik stond in 
mij n eentje achter op het land. 
Zo noemen wij  dat. Achter op 
het land. Tussen twee dorpen in. 
Grote leegte.
De trekker met aardappelrooier 
verdween in de verte. Ik stond 
daar met mij n trainingsbroek in 
de groene rubberlaarzen en de 
groene soldatenjas aan. Ik liep 
daar een beetje rond en begon 
me dingen af te vragen. Waarom 
moet je per se naar school? 
Waarom moet je per se naar 
zwemles? Waarom moet je op 
voetbal? Ik zou liever gewoon 
een beetje in mij n eentje ach-
ter op het land rondzwerven en 
dan naar huis gaan om muziek te 
spelen. En dan zondags op het 
grote orgel in de kerk spelen wat 
ik bedacht had. Dat leek mij  het 
mooist. Maar dat kon niet, zei 
iedereen die ik ernaar vroeg.

-
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opval-
lende, bijzondere, verbijste-
rende of verhelderende cita-
ten uit kranten, bladen of 
websites. Voor u gelezen en 
geknipt door de medewer-
kers van het Gezamenlijk 
Zondagsblad.

VRIJE 
ZONE

DOOR DS. TAMMO OLDENHUIS, 

COEVORDEN

We dachten het coronavirus over-
wonnen te hebben, maar niets is 
minder waar helaas. Misschien is 
alles al op slot als u deze regels 
leest. Hoewel voorzichtigheid nog 
steeds geboden was, hebben velen 
dat in de wind geslagen en gedaan 
alsof er niets aan de knikker was. 
En laten we wel wezen, het valt 
ook om de deksel niet mee. We 
zij n nu eenmaal geen robots, die 
programmeerbaar zij n. Voordat 
je eraan denkt, loop je naast het 
gewezen pad. Als je de camera op 
mensen zet valt er altij d wel iets 
op het gedrag af te dingen. 

Dat heeft minister Grapperhaus  
ook moeten meemaken. Wat 
een commentaren, de honden 
lustten er geen brood van. Wie 
zonder zonde is moet de eerste 
steen werpen. Als je dat serieus 
neemt, zo lees ik bij  een leerling 
van de grote Meester, dan blij ven 
de meeste stenen liggen. En dan 
natuurlij k onze koning, oei, oei, 
foei, foei, wat een gevaarlij ke exer-

citie majesteit. Ik snap wel dat de 
koningin ook wel eens lekker bruin 
wil worden onder de Griekse zon, 
maar de koning had voet bij  stuk 
moeten houden. Maar ja tegen vier 
vrouwen kun je natuurlij k nooit 
op, koningschap en premier Rutte 
ten spij t. En daar gaat het vliegende 
paleis richting de zon. Alles keurig 
volgens de huidige regelgeving, mis-
schien wel met mondkapje voor 
en plastic handschoenen aan. Niks 
mis mee en toch alles mis volgens 
de Nederlandse goegemeente. 
Voer voor de media. Natuurlij k 
geen handige zet van het konings-
paar maar ook hier zie je dat niets 
menselij ks een koning vreemd is. 
Het zware koningsambt kun je nu 
eenmaal moeilij k loskoppelen van 
de persoon. Het is een keurslij f, 
een korset met vele veters op je 
lij f vastgesnoerd en ik snap best 
dat je soms even die veters eruit 
wilt trekken. Snakken naar vrij heid 
heet zoiets. Ik ben in elk geval blij  
dat ik niet in zij n schoenen sta en 
gewoon onderkoninkje ben hier 
in mij n eigen hutje. Laat ook de 
stenen nog maar even liggen zou ik 
zeggen. 

En dan die gruwelij ke moord op de 
Parij se leraar door een volstrekte 
dwaas. Een leraar die zij n leerlin-
gen probeert bij  te brengen wat 
tolerantie en vrij heid van mening 
inhouden. Met de dood heeft hij  
het moeten bekopen. Vervol-
gens komt de overdrij ving. Het 
slachtoff er krij gt na zij n dood de 
hoogste Franse onderscheiding. 
Wat voor nut heeft dat? Keert 
hij  daardoor levend en wel bij  zij n 
gezin terug? De dader van deze 
aanslag zal wellicht door zij n ach-
terban bewierookt worden nu hij  
als martelaar gestorven is. Mis-
schien ook voor hem de hoogste 
medaille uit die kringen. Na hem 
staan er weer anderen op die tot 
hetzelfde bereid zij n. Hun mees-
ter, de profeet, moet verdedigd 
worden tot elke prij s. Wij  noemen 
dat verdwazing en radicalisering en 
dat is het ook. Hoe is het mogelij k 
dat het zover kan komen in het 
vrij e westen, hebben we daar zelf 
ook niet een grote hand in gehad? 
De antwoorden liggen voor het 
grij pen dunkt mij , laat trouwens 
ook hier de stenen nog maar even 
liggen.

Het geniepige virus, een 
vakantievierende koning en 
een gruwelijke moord in de 
Parijse dreven. De media 
hebben er de handen vol aan.

Wie zonder 
zonde is…

bij de achterdeur 

Donderdagavond 29 okto-
ber werd via een livestream 
de winnaar bekendgemaakt 
van de Verkiezing van de 
Meest Gastvrije Kerk van 
Oost-Nederland. 
De jury koos unaniem voor 
de HH. Simon en Judaskerk 
in Ootmarsum als de Meest 
Gastvrije Kerk van Oost-
Nedrland. De Sint-Maar-
tenskerk in Zaltbommel 
ontving de Aanmoedigings-
prijs. De Publieksprijs werd 
gewonnen door de Maria-
kerk in Renkum.

Grote belangstelling
Maar liefst 69 kerken in Overij s-
sel en Gelderland schreven zich 
in voor deze verkiezing. Daaruit 
stelde de jury in eerste instantie 
een shortlist samen van 10 ker-
ken. Al deze kerken kregen een 
promotievideo en een speciaal 
magazine waarin de 10 kerken 
uitgebreid geportretteerd zij n. 
Naast de winnaar Ootmar-
sum werden in onze regio ook 
de Grote Kerk in Almelo, de 
Lebuinus in Deventer, de Ont-
moetingskerk in Enschede en 
de Protestantse Kerk in Tub-
bergen genomineerd. Aan de 
drie prij zen is een geldbedrag 
verbonden: €500 voor de Aan-
moedigingsprij s, €1.000 voor de 
Publieksprij s en €2.500 voor de 
hoofdprij s.
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Zondag 15 november
AVROTROS | NPO1 | 21.20
Vliegende Hollanders
Pioniers Anthony Fokker en 
Albert Plesman, staan aan de 
wieg van de burgerluchtvaart 
begin twintigste eeuw.

Maandag 16 november
KRO-NCRV | NPO2 | 22.50
Blindelings Vertrouwen
Een blinde priester? De bisschop 
ziet er aanvankelĳ k niets in. 
Maar Bert Glorie (58) is vastbe-
sloten zĳ n jeugddroom te ver-
wezenlĳ ken. KRO-NCRV Kruis-
punt volgt hem op de weg naar 
zĳ n priesterwĳ ding.

Dinsdag 17 november
AVROTROS | NPO2 | 20.30
Volle Zalen
Schrĳ ver en cabaretier Hans 
Dorrestĳ n werd dit jaar tachtig. 
Met zĳ n voorstelling ‘Het houdt 
een keer op’ hoopt hĳ  binnen-
kort in het theater te staan. 
Cornald Maas luistert bĳ  Dor-
restĳ n thuis naar liedjes uit zĳ n 
nieuwe show.

Woensdag 18 november
AVROTROS | NPO1 | 20.30
Tussen Kunst en Kitsch
Deze uitzending van Tussen 
Kunst en Kitsch wordt er van-
uit het Spoorwegmuseum in 
Utrecht getaxeerd. Expert Wim 
Bouwman taxeert een bodhi-
sattva.

Vrĳ dag 20 november
KRO-NCRV | NPO1 | 16.35
Serenade van Stef
Je� rey (24) kwam ter wereld bĳ  
zĳ n verslaafde ouders, die hem 
na zĳ n geboorte afstonden. Na 
een bewogen jeugd raakte hĳ  
op zĳ n achttiende dakloos. Jef-
frey vertelt aan Stef hoe hĳ  in de 
jaren daarna is opgekrabbeld

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

meest gastvrije kerk van Oost-Nederland

‘Moeten’ zou niet moeten
Zanger Daniël Lohues heeft een 
hekel aan ‘moeten’ en speelde als 
kind al liever op het kerkorgel, 
schrĳ ft hĳ  in zĳ n wekelĳ kse column 
in het Dagblad van het Noorden.

Ik kĳ k uit het raam. In de verte 
rooien ze aardappels. Een   kse 
regenbui spoelt het stof van een 
oude herinnering. Ik mocht mee-
rĳ den op de trekker. Ik was 8 of 
zo. Vond het fantastisch, maar 
wilde na een poosje ook weer van 
de trekker af.
“Da’s goed”, zei de boer. We 
waren alleen wel precies hele-
maal aan de andere kant van het 
land. Dus een stuk van huis. De 
boer liet mĳ  eruit, keerde en ging 
weer verder met rooien. Het was 
net zulk weer als nu. Ik stond in 
mĳ n eentje achter op het land. 
Zo noemen wĳ  dat. Achter op 
het land. Tussen twee dorpen in. 
Grote leegte.
De trekker met aardappelrooier 
verdween in de verte. Ik stond 
daar met mĳ n trainingsbroek in 
de groene rubberlaarzen en de 
groene soldatenjas aan. Ik liep 
daar een beetje rond en begon 
me dingen af te vragen. Waarom 
moet je per se naar school? 
Waarom moet je per se naar 
zwemles? Waarom moet je op 
voetbal? Ik zou liever gewoon 
een beetje in mĳ n eentje ach-
ter op het land rondzwerven en 
dan naar huis gaan om muziek te 
spelen. En dan zondags op het 
grote orgel in de kerk spelen wat 
ik bedacht had. Dat leek mĳ  het 
mooist. Maar dat kon niet, zei 
iedereen die ik ernaar vroeg.

RTV-tips

“Ik mis de kerk 
niet”, aldus de uit-

dagende stelling van Johan ten 
Brinke. Prikkelend bedoeld of 
ernstig gemeend? Wat vind ik er 
zelf van? Het is in elk geval geen 
straf om de kerkdiensten thuis te 
volgen. Het systeem werkt goed: 
complimenten voor alle tech-
neuten en verder digi-volk. Maar 
ik wil het even hebben over de 
muzikale invulling van de online-
kerkdiensten. 

Nederland zingt
Veel kerken maken graag gebruik 
van liederen uit ‘Nederland zingt’, 
dus veel uit het Evangelisch Lied-
boek, Hemelhoog, Weerklank en 
Opwekkingsbundels. En aanmer-
kelĳ k minder van Psalmen, Lied-
boek 1973 of Liedboek 2013. Hoe 
is de kwaliteit van de teksten? 
Toen de Liedboeken ’73 en ’13 
ingevoerd werden, besteedde de 
PKN-synode er uitvoerig en kri-
tisch aandacht aan. Volgens mĳ  is 
dat niet het geval met de popu-
laire liedbundels. 

Mierzoet
En hoe zit het met de kwaliteit 
van de melodieën? Anno 2020 
lĳ kt het erop dat het gevoel meer 
aan z’n trekken komt dan het 
verstand, dat het hart sneller 
klopt dan de hersens kraken. Ik 
ben geen fan van soms mierzoet 
gezongen opwekkingsliederen, 
van de ellenlange herhalingen, 
van de ongecoördineerde melo-
diesprongen. Ook niet van de 
camera’s die inzoomen op ver-
heven zingende gezichten, vaak 
verkrampt om de tekst eruit te 
wringen, de rechterhand om de 
microfoon, de linkerarm wat zin-
loos zwaaiend. 

Eendagsvliegen
Bĳ  het Liedboek zĳ n profes-
sionele dichters aan het werk 
geweest, wat ook geldt voor 
de psalmen, de 
ĳ zersterke melo-
dieën die eeuwen 
getrotseerd heb-
ben. Worden ze 
nu ingeruild voor 
‘eendagsvliegen’? 
Enkele jaren geleden zweefde 
de arend gedurig in de wind, het 

lĳ kt erop dat deze vogel nu weer 
de  nitief geland is. Om maar een 
voorbeeld te noemen. Telkens 
komen er weer nieuwe bundelaf-
leveringen en sheets op internet 
die snel te downloaden zĳ n, Mar-
cel Zimmer, bĳ voorbeeld. 

Psalmgezang 
Ik hoop op betere tĳ den, waarin 
de gemeente uit volle borst psalm 
89 of psalm 98 kan zingen, begeleid 

door een professi-
onele organist die 
vol op het orgel 
gaat. Daar kan 
mĳ ns inziens geen 
combo met iele 
synthesizer tegen-

op. Maken we zo niet dezelfde fout 
als de rooms-katholieke kerk des-

tĳ ds, met de ‘beatmissen’? Finkers 
heeft niet voor niets succes met 
z’n gregoriaanse zangdiensten…

Nou, nou, nou, kan het niet wat 
minder? Is dit niet kwetsend, te 
uitdagend? Sta ik nu niet op veel 
te lange tenen? Een goede Calvi-
nist kan tegen een stootje. Ik ben 
benieuwd naar goed beredeneer-
de tegenspraak.

‘Missing link’ in kerkdienst

Wat ik mis
Mist u de kerk? In het Gezamenlijk Zondagsblad van 11 oktober werd 
die vraag aan alle kanten belicht. Johan ten Brinke mist niks, aldus het 
artikel van zijn hand ‘Ik mis de kerk niet’. De redactieleden reageerden 
daar op, de een begripvol, de ander instemmend of juist kritisch. Gerrit 
Kraa bekijkt de muzikale kant en neemt geen blad voor de mond, onder 
het motto: een goede calvinist kan wel tegen een stootje.  

DOOR GERRIT KRAA,

BORNERBROEK

ANNO 2020 LIJKT HET EROP DAT HET 
GEVOEL MEER AAN Z’N TREKKEN KOMT 

DAN HET VERSTAND, DAT HET HART 
SNELLER KLOPT DAN DE HERSENS 

KRAKEN.

Wat een onzin!
Of vindt u het pleidooi voor 
meer psalmen juist goed? Mist 
u de kerk? Laat het weten via 
redactie@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

En dan die gruwelĳ ke moord op de 
Parĳ se leraar door een volstrekte 
dwaas. Een leraar die zĳ n leerlin-
gen probeert bĳ  te brengen wat 
tolerantie en vrĳ heid van mening 
inhouden. Met de dood heeft hĳ  
het moeten bekopen. Vervol-
gens komt de overdrĳ ving. Het 
slachto� er krĳ gt na zĳ n dood de 
hoogste Franse onderscheiding. 
Wat voor nut heeft dat? Keert 
hĳ  daardoor levend en wel bĳ  zĳ n 
gezin terug? De dader van deze 
aanslag zal wellicht door zĳ n ach-
terban bewierookt worden nu hĳ  
als martelaar gestorven is. Mis-
schien ook voor hem de hoogste 
medaille uit die kringen. Na hem 
staan er weer anderen op die tot 
hetzelfde bereid zĳ n. Hun mees-
ter, de profeet, moet verdedigd 
worden tot elke prĳ s. Wĳ  noemen 
dat verdwazing en radicalisering en 
dat is het ook. Hoe is het mogelĳ k 
dat het zover kan komen in het 
vrĳ e westen, hebben we daar zelf 
ook niet een grote hand in gehad? 
De antwoorden liggen voor het 
grĳ pen dunkt mĳ , laat trouwens 
ook hier de stenen nog maar even 
liggen.

Donderdagavond 29 okto-
ber werd via een livestream 
de winnaar bekendgemaakt 
van de Verkiezing van de 
Meest Gastvrije Kerk van 
Oost-Nederland. 
De jury koos unaniem voor 
de HH. Simon en Judaskerk 
in Ootmarsum als de Meest 
Gastvrije Kerk van Oost-
Nedrland. De Sint-Maar-
tenskerk in Zaltbommel 
ontving de Aanmoedigings-
prijs. De Publieksprijs werd 
gewonnen door de Maria-
kerk in Renkum.

Grote belangstelling
Maar liefst 69 kerken in Overĳ s-
sel en Gelderland schreven zich 
in voor deze verkiezing. Daaruit 
stelde de jury in eerste instantie 
een shortlist samen van 10 ker-
ken. Al deze kerken kregen een 
promotievideo en een speciaal 
magazine waarin de 10 kerken 
uitgebreid geportretteerd zĳ n. 
Naast de winnaar Ootmar-
sum werden in onze regio ook 
de Grote Kerk in Almelo, de 
Lebuinus in Deventer, de Ont-
moetingskerk in Enschede en 
de Protestantse Kerk in Tub-
bergen genomineerd. Aan de 
drie prĳ zen is een geldbedrag 
verbonden: €500 voor de Aan-
moedigingsprĳ s, €1.000 voor de 
Publieksprĳ s en €2.500 voor de 
hoofdprĳ s.

Volgend jaar landelĳ k?
De Rĳ ksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en de provincies Overĳ s-
sel en Gelderland hebben deze 
verkiezing mogelĳ k gemaakt. De 
Rĳ ksdienst ziet deze eerste ver-
kiezing als een pilot-project en 
hoopt dat deze volgend jaar in 
heel Nederland georganiseerd 
kan worden. Deze verkiezing 
is een initiatief van de stichting 
Welkom in de Kerk, die ook de 
zomermagazines van de kerken 
voor toeristen samenstelt: ‘Wal 
& Water’ voor de kerken van 
Noord-West Overĳ ssel, ‘Zomer 
in Twente’ voor de Twentse ker-
ken en ‘Zomer in de Achterhoek’ 
voor de kerken in die regio.  

Terugkĳ ken op 
gastvrĳ ekerk.nl
Op de speciale website gastvrĳ e-
kerk.nl kan de livestream van de 
verkiezingsavond teruggekeken 
worden. Deze werd opgeno-
men in de Heartbeat-studio in 
Wierden. De avond werd gepre-
senteerd door Bram Rebergen, 
directeur van Youth for Christ 
Nederland. Gasten in de studio 
waren Jorien Kranendĳ k van de 
Rĳ ksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en ds. Wim den Bra-
ber, voorzitter van de stichting 
Welkom in de Kerk. Op de site 
gastvrĳ ekerk.nl zĳ n ook de 10 
promotievideo's van de genomi-
neerde kerken te bekĳ ken.

Simon en Judaskerk Ootmarsum meest gastvrij  
Ondanks de corona-crisis trekt 
de HH. Simon en Judaskerk ook 
dit jaar tienduizenden bezoekers. 
De kerk heeft gastvrije, kundige 
gidsen voor rondleidingen en 
infmateriaal in meerdere talen. 
Ook in de lokale gemeenschap 
speelt deze kerk een samenbin-
dende rol. Daarom kende de 
vakjury de Hoofdprijs toe aan 
de HH. Simon en Judaskerk in 
Ootmarsum.

De vakjury kende de 
Aanmoedigingsprijs aan 
de Sint-Maartenskerk 
in Zaltbommel, omdat 
de (relatief ) kleine Pro-
testantse Gemeente goed 
samenwerkt met plaat-
selijke stichtingen (voor 
evenementenverhuur en 
rondleidingen) om de 
exploitatie van deze grote 
kerk sluitend te houden.

Meer dan 5.000 stemmen wer-
den door het publiek uitgebracht 
op hun favoriete kerk. In een 
nek-aan-nekrace met de Simon 
en Judaskerk in Ootmarsum en 
de Ontmoetingskerk in Ensche-
de, sleepte de Mariakerk in Ren-
kum deze prijs in de wacht.

Veertig auteurs uit binnen- en 
buitenland beschrĳ ven hun 
nabĳ -de-dood-ervaringen in 
een uitgave, samengesteld door 
ds. Rinus van Warven uit Kam-
pen. Van Warven, predikant in 
de Evangelisch-Lutherse kerk, 
vindt dat theologie-opleidingen 
en kerken te weinig aandacht 
besteden aan deze vaak levens-
veranderende ervaringen. Predi-
kanten, pastores en artsen krĳ -
gen in het boek suggesties over 
de manier waarop ze met het 
fenomeen kunnen omgaan. 

Het geheim van Elysion, bestellen: www.uitgeverĳ van-
warven.nl, € 32,50. 

Kampense dominee 
schrijft boek over 
nabij-de-dood-
ervaringen

“Ik hoop op betere tijden, 
waarin de gemeente uit volle 

borst psalm 89 of psalm 98 
kan zingen, begeleid door een 
professionele organist die vol 

op het orgel gaat.” 
- Gerrit Kraa
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Aalden 10.00 ds. B. Breunesse 
(online)
Alteveer GK 10.00 zendingsdienst
Assen AK 10.00 da. W. Van Noord 
De Bron 10.00 ds. L. v/d Peppel 
JK 10.00 ds. R. Koopman De 
Slingeborgh 10.30 da. E. Veldman
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 past. H. Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. S. Kits
Coevorden GK 10.00 ds. Greving
Diever GK 10.00 onlinedienst
Dwingeloo 10.00 ds. I. Postma
Een 9.30 ds. G. De Boer (online)
Elim GK 10.00 voorber. H.A.
Emmen GrK 10.00 ds. W. Sarolea 
Ichthus 10.00 da. J. de Valk Kapel 
10.00 ds. T. Oldenhuis Opgang 
10.00 ds. J. Fischer SH 10.00 ds. D. 
Cazemier
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 ds. H. Thon
Gees 10.00 ds. J. Woltinge
Gieten BK 10.00 ds. A. Hekman
Hĳ ken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld GZ 10.00 dhr. 
H. Kerssies 19.00 n.b.
Hoogersmilde De Schakel 10.00
ds. H. Jumelet
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paas
Klazienaveen 10.30 ds. Klaassen 
(online)
Meppel OK 10.00 ds. S. Sĳ tsema
Nieuw-Balinge 10.00 ds. W. 
Zuĳ derduĳ n 15.00 ds. T. Beekman
Nieuweroord ImK 9.00 ds. W. 
Ten Voorde RH 10.30 ds. W. Ten 
Voorde 19.00 ds. B. Van Werven
Nieuw Weerdinge RW 10.00 ds 
van Elten
Nĳ eveen 10.00 dhr. W. Voogd
Pesse OK 10.00 ds. J. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 ds. S. van Dĳ k 
RW 9.30 ds. J. Greive
Ruinerwold/Koekange BH 10.00
ds. H. Linde
Schoonoord De Wĳ ngaard 9.30
da. Paas
Sleen DK 10.00 ds. J. van 
Breevoort
Smilde KK 9.30 ds. H. Marsman
Tiendeveen 9.30 ds. T. Beekman 
15.00 ds. A. Mensink
Vries DK 10.00 Esther de Vegt
Westerbork VH 10.00 da. H. 
Cohen SK 10.00 da. M. Le� ers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob 
DK 10.00 ds. R. Ten Have
Zuidwolde GK 10.00 ds. R. 
Gosker
Zwartemeer GK online

Zondag 15 november 2020

Aalden 10.00 da. J. Lambers-
Niers (online)
Alteveer GK 10.00 ds. H. 
Hoogeveen
Assen AK 10.00 dhr. D. Kehanpour 
De Bron 10.00 ds. J. Katerberg JK 
10.00 ds. L. Gĳ zen
Beilen PK 10.00 mw. A. Streutker 
19.00 ds. J. de Jong
Borger GH 10.00 ds. M. van ‘t Hof
Bovensmilde WK 10.00 ds. H. 
Marsman. H.A.
Coevorden GK 10.00 ds. De 
Korte. H.A.
Diever GK 10.00 onlinedienst
Dwingeloo 10.00 missionaire cie.
Een 9.30 ds. R. Koopmans 
(online)
Elim HK 10.00 ds. A. Heiner. H.A.
Emmen GrK 10.00ds. M. Rappoldt 
Ichthus 10.00 ds. H. Cohen Stuart 
Kapel 10.00 ds. P. Wiekeraad 
Opgang 10.00 ds. W. De Groot SH 
10.00 leren vieren
Emmer-Compascuum Het 
Anker 10.00 ds. R. Poede
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten DK 10.00 dhr. K. Meĳ er
Grolloo 10.00 dhr. G. Ter Beek
Hĳ ken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. J. Kooistra

Hollandscheveld GZ 10.00 ds. Y. 
Breemes HZ 19.00 gez. dienst
Hoogersmilde De Schakel 10.00
ds. P. Hulshof
Hoogeveen GH 9.30 ds. H. Linde
Klazienaveen 10.30 ds. E. v/d 
Meulen (online)
Meppel OK 10.00 ds. Brandor� 
Nieuw-Balinge 10.00 en 15.00
ds. T. Beekman
Nieuweroord ImK 9.00 ds. W. 
Bakker RH 10.30 ds. W. Bakker 
GGK 19.00 ds. J. Wegerif
Nĳ eveen 10.00 e-meeting
Pesse OK 10.00 dhr. M. de Vries
Rolde 10.00 da. W. Van Noord
Roden CK 10.00 ds. W. Meĳ les 
RW 9.30 ochtendgebed
Ruinerwold/Koekange BH 10.00
dienst zonder drempel
Schoonoord De Wĳ ngaard 9.30
jeugddienst
Sleen DK 10.30 ds. J. Sche� er
Smilde KK 9.30 ds. J. Verwaal
Tiendeveen 9.30 en 15.00 ds. D. 
v/d Streek
Valthermond 10.00 ds. E. v/d 
Meulen. H.A.
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 
jeugddienst SK 10.00 mw. J. van 
Beveren
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten DK 10.00 ds R. ten Have
Zuidwolde GK 10.00 ds. B. Gras. 
H.A.
Zwartemeer GK 9.30 online

Flevoland

Zondag 8 november 2020

Kraggenburg 10.00 mw. H. 
Kramer
Marknesse 9.30 mw. M. de Vries
Urk PK 10.00 ds. H. Poot 17.00 ds. 
G. van Zanden De Poort 10.00 ds. 
G. van Zanden 17.00 ds. T. Smink
Zeewolde 9.30 ds. J. v/d Wolf 
19.00 Taizé-viering

Zondag 15 november 2020

Kraggenburg 10.00 morgengebed
Marknesse 9.30 da. M. Jongsma
Urk PK 10.00 ds. A.Keleman 17.00
ds. C. Romkes De Poort ds. D. 
Wolters 17.00 ds. A. Keleman
Zeewolde 9.30 dhr. R. Bes

Overijssel

Zondag 8 november 2020

Almelo Bleek 10.00 ds. H. 
Veltman De Ontmoeting 10.00 ds. 
C. Elsinga. H.A. 19.00 gebedsdienst. 
Dankz. H.A. GrK 10.00 ds. K. 
Sluiter PK 10.00 ds. M. Montagne 
Noach 10.00 ds. D. Van Bart
Beerzerveld 10.00 ds. J. Post
Belt-Schutsloot 9.30 ds. E. 
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds. M. 
Benard 19.00 ds. T. Prins
Berkum HH 9.30 ds. J. Rohaan. 
H.A.
Blankenham 9.30 mw. L. 
Brugmans
Blokzĳ l/Scheerwolde GrK 10.00
ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
Dĳ khuis 10.00 ds. J. Meĳ er
Bruchterveld 10.00 da. J. Teding
Daarle GK 9.30 ds. L. Kramer. 
Voorber. H.A. 15.00 da. B. v/d Weg
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 
19.00 ds. M. de Jong
Dalfsen GrK 10.00 ds. H. Schipper 
Oudleusen 10.00 ds. D. Geertsma
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. J. 
Wegerif 19.00 ds. E. Wisselink
De Krim PK 10.00 ds. G. Rohaan. 
H.A.
Delden OB 10.00 ds. D. Juĳ n
Den Ham GK 10.00 mw. Y. 
Binnendĳ k HK 19.00 ds. H. Ter 
Beek DK 10.00 dr. L. Westland
Enschede OK 10.00 ds. J. 
Zuurmond Lonneker 10.00 ds. E. 

de Bruin Usselo 10.00 ds. M. v/d 
Meer BK 10.00 ds. J. Zondag HZ 
10.00 past. A. Kemper
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. den 
Oudsten
Genemuiden GK 9.30 ds. Noort 
GrK 9.30 ds. W. Hulsman 15.30 ds. 
M. Maas HC 9.30 ds. G. Codee
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Heino 10.00 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 9.30 ds. L. 
Aangeenbrug 19.00 ds. H. Paas KW 
10.00 ds. J. Wassenaar
Holten Kandelaar 9.30 ds. B. 
Heusinkveld DK 9.30 ds. M. van 
Sandĳ k
Kampen BWK 17.00 dhr. P. 
Endedĳ k
Kuinre 10.00 ds. C. Meĳ er
Kamperveen 9.30 ds. B. Steenwĳ k
Lemelerveld BK 10.00 ds. G. 
Naber
Lutten LK 9.30 ds. B. Urgert
Mariënberg SK 9.30 ds. A. 
Oosterwĳ k 19.00 ds. G. Van 
Hornsveld
Nieuwleusen GRK 10.15 ds. L. 
Hoekstra MK 9.00 ds. L. Hoekstra
19.15 ds. M. Develing OK 10.00 ds. 
M. Develing
Nĳ verdal RB 9.30 da. B. v/d Weg 
HC 9.30 da. L. Jansen 18.30 ds. J. 
Zondag
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans
Ommen GK 9.30 ds. J. Baart. H.A. 
19.00 ds. K. Jelsma HK 10.00 n.b.
Rĳ ssen GK 9.30 mw. G. Venema
19.00 n.b.
Schuinesloot 11.00 ds. B. Urgert
Sint Jansklooster JK 10.00 14.30
Kapel 14.30 voorber. H.A.
Staphorst 11.15 ds. P. v/d Meulen
Steenwĳ k GrK 9.30 ds. B. 
Haanstra OV 9.30 en EV 10.45 ds. 
K. Pit
Steenwĳ kerwold 9.30 ds. A. 
Veldhuizen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters. Voorber. H.A. MK 10.00
da. J. de Kok
Vriezenveen OK 9.30 ds. J. 
Dĳ kstra
Vroomshoop Irene 9.30 ds. J. 
Antonides 19.00 ds. F. Schipper
Wanneperveen 11.00 ds. J. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 da. D. Prins
Wierden DK 9.30 ds. T. Smink 
18.45 ds. H. Donken GK 9.30 en 
19.00 ds. P. Dekker Hoge Hexel 
9.30 ds. H. Donken 15.00 ds. K. 
Borsje
Wĳ he NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d Dool
Wilsum 9.30 ds. H. Kramer. 
Voorber. H.A. 14.30 ds. J. de Kok
Windesheim 10.00 19.00
Witharen 10.00 ds. K. Jelsma. H.A.
Ĳ sselmuiden/Grafhorst GK 
10.00 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. Ter 
Beek. Voorber. H.A. 19.00 ds. G. 
Doorn
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink 
GrK 17.00 Michaëlsviering JK 9.30
ds. A. Jonker 17.00 ds. G. Codée 
OK 10.00 dhr. D. Steenbergen 
Open Kring 9.30 ds. S. v/d Zee. 
H.A. SiK 10.00 ds. H. Evers 16.15
opendeurdienst StK 9.30 ds. G. Van 
Rheenen LK 10.00 ds. M. Jonker

Zondag 15 november 2020

Almelo Bleek 10.00 da. M. de 
Vries De Ontmoeting 10.00 ds. C. 
Post GrK 10.00 ds. W. Broekema 
PK 10.00 ds. K. Sluiter Noach 
10.00 mw. H. Veenstra
Beerzerveld 10.00 ds. H. Bakhuis 
19.00 dr. J. Borst
Belt-Schutsloot 9.30 ds. J. van 
Ark
Bergentheim OK 10.00 en 15.00 
ds. G. Rohaan. Doopd. WK 19.00 
ds. F. den Oudsten
Berkum HH 9.30 ds. A. Pietersma
Blokzĳ l/Scheerwolde GrK 10.00
n.b.
Borne OK 10.00 ds. J. Meĳ er
Dĳ khuis 10.00 ds. E. van 

Houwelingen
Bruchterveld 10.00 mw. E. 
Kolthof
Daarle HK 9.30 19.00 GK 9.30 
en 15.00 ds. B. Heusinkveld. H.A.
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. G. Zĳ l 
19.00 ds. A. Tol Oudleusen 10.00
ds. T. Dankers
Dedemsvaart Antenne 9.30
Marco Schut VDK 19.00 ds. K. 
Hazeleger
De Krim PK 10.00 dhr. W. Kelder
Delden OB 10.00 ds. F. Karelse 
Den Ham GK 10.00 ds. K. 
Hazeleger 19.00 da. M. Winters DK 
10.00 ds. K. v/d Kamp
Enschede OK 10.00 ds. A. Reitsma 
Lonneker 10.00 Usselo 10.00
BK 10.00  HZ 10.00 JK 10.00
Zorgpalet 18.00
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 
19.00 ds. A. Berensen
Genemuiden GK 9.30 ds. I. 
Postma. H.A. GrK 9.30 prop. J. v/d 
Meulen 15.30 ds. W. Hulsman HC 
9.30 ds. F. Pierik 
Giethoorn PG 10.00 ds. G. Van 
Zanden
Heino 10.00 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 9.30 ds. A. de 
Vries 19.00 ds. L. Aangeenbrug KW 
10.00 ds. L. Aangeenbrug
Holten Kandelaar 9.30 ds. G. van 
Herk DK 9.30 ds. S. Roozenboom 
19.00 ds. G. Van Herk
Kampen OH 10.00 ds. K. Jager
Kuinre 10.30 Fjoer Vocals
Kamperveen 9.30 Joh. De 
Heerdienst
Lemelerveld BK 10.00 ds. G. 
Naber
Lutten KK 9.30 ds. J. Post
Mariënberg SK 9.30 da. G. Rohaan
Nieuwleusen GRK 10.15 ds. L. 
Hoekstra MK 9.00 en 19.15 ds. L. 
Hoekstra OK 10.00 ds. A. Tol
Nĳ verdal RB 9.30 ds. J. Wassenaar 
HC 9.30 ds. H. Van Dalen 18.30 ds. 
W. Broekema
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans 
GK 9.30 ds. H. Torenbeek
Ommen GK 9.30 da. M. Winters 
HK 10.00 ds. G. Trouwborst 19.00
n.b.
Rĳ ssen GK 9.30 en 19.00 ds. S. 
Ris. H.A.
Schuinesloot 9.30 ds. J. Gri  ́ oen
Sint Jansklooster JK 10.00 14.30
Kapel 14.30 ds. D. Wolters. H.A.
Staphorst 11.15 ds. H. Scholing
Steenwĳ k GrK 9.30 ds. B. 
Haanstra OV 9.30 en EV 10.45 ds. 
K. de Graaf
Steenwĳ kerwold 9.30 ds. E. van 
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap. 
H.A. MK 10.00 dhr. J. Smit 19.00
Taizé-dienst NC 15.30 ds. H. Pap. 
H.A.
Vriezenveen OK 9.30 ds. P. ten 
Kleĳ 
Vroomshoop Irene 9.30 ds. J. 
Droogendĳ k 19.00 ds. J. Antonides
Wanneperveen 11.00 dhr. Bakker
Westerhaar 9.30 da. R. Vedders
Wierden DK 9.30 dr. W. Dekker 
18.45 ds. H. De Jong GK 9.30 en 
19.00 ds. P. Dekker. H.A. Hoge 
Hexel 9.30 ds. L. Smelt 15.00 ds. 
G. Schreuders
Wĳ he NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. B. Bregman
Wilsum 9.30 en 14.30 ds. J. de 
Kok. H.A. en dankz.
Windesheim 10.00 en 19.00 ds. 
J. van Wĳ k
Witharen 10.00 da. M. Develing
Ĳ sselmuiden/Grafhorst GK 9.30
ds. A. Zweers
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek HK 19.00 ds. A. v/d Spek
Zwolle AK 9.30 ds. I. Epema GrK 
17.00 Michaëlsviering JK 9.30 ds. W. 
Poldervaart 17.00 ds. G. Codée OK 
10.00 ds. I. Epema Open Kring 
9.30 ds. J. Tissink SiK 10.00 ds. P. 
Both 16.00 dhr. J. Knol StK 10.00
ds. H. Ter Beek 19.00 ContaKtdienst 
LK 10.00 da. H. Günther

Drenthe

Colofon

Inlooppunt De Open Deur in Rijssen

Bloemen of een potje jam in coronatijd

Gerdien Koedĳ k uit 
Rĳ ssen nam het ini-

tiatief nadat ze voor haar werk in 
het sociaal domein een communi-
catietraining volgde. “Ik moest in 
één minuut mĳ n droom bekend-
maken en vertelde in die korte 
tĳ d dat ik graag een inlooppunt 
zou openen. Net als overal blĳ ken 
ook in Rĳ ssen veel mensen een-
zaam te zĳ n en behoefte aan een 
luisterend oor te hebben. Dat 
bieden we in een kleinschalige, 
huiskamerachtige sfeer.” Samen 
met haar plaatsgenote Marĳ anne 
Agteres, die ook ideeën had 
voor een inlooppunt en hetzelfde 
pandje op het oog had, werkte 
Gerdien haar plan uit. Ook werd 
er een stichting in het leven 
geroepen. 

Vrĳ willigers nodig
Het pand waarin het inloophuis 
inmiddels is gevestigd, wordt 
gehuurd van een particulier. Het 
initiatief  kreeg al snel steun van 
bedrĳ ven en individuele inwoners 
van de Reggestad. De stichting 
ontving duizenden euro’s van het 
Voordebuurtfonds, een samen-
werkingsverband tussen Oranje-
fonds en Regiobank, Rabobank en 
diaconieën. Er zĳ n op dit moment 
dertig vrĳ willigers werkzaam. 
Gerdien: “Maar we kunnen nog 
best wat nieuwe mensen gebrui-
ken.” 

Jampotje
In verband met de coronacrisis 
is het Inlooppunt begin dit jaar 
dicht geweest. “Maar we hebben 
wel contact onderhouden met de 
vaste bezoekers. Zo hebben we 
hun bĳ voorbeeld een bosje bloe-
men of een potje met jam gege-
ven als gebaar van verbondenheid. 

kerkdiensten

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

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

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

Eindredactie Willemke Wieringa

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

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

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

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

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

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

Advertentie-adviseur 
vacant

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

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

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

De Spaanse Víctor Manuel Baena 
de la Torre (1995) treedt op in 
Deventer. Hĳ  speelde al gitaar en 
piano toen hĳ  nog maar twaalf 
jaar was. Tĳ dens zĳ n studie aan 
het Conservatorium van Madrid 
raakte hĳ  geïnteresseerd in oude 
muziek voor orgel en klavecimbel. 
Víctor heeft masterclasses voor 
orgel en klavecimbel gehad van 
onder anderen Ton Koopman. 
Hĳ  vormt een duo met violiste 
Lisette Carlebur en heeft in vele 
beroemde concertzalen gespeeld. 

Zaterdag 28 november, 15.00 uur, Deventer, 
Lebuinuskerk, vrĳ e gift, 
zaterdagmiddagconcertendeventer.nl

Victor Baena speelt 
in Lebuinus 

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BĲ ZONDERE THEMADIENST?
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Zaterdag 7 november 
Daniël 7:1-14

Zondag 8 november 
Daniël 7:15-28

Maandag 9 november 
Daniël 8:1-14

Dinsdag 10 november 
Daniël 8:15-27

Woensdag 11 november 
Matteüs 24:1-14

Donderdag 12 november 
Matteüs 24:15-28

Vrĳ dag 13 november 
Matteüs 24:29-44

Zaterdag 14 november 
Daniël 9:1-14

Zondag 15 november 
Daniël 9:15-27

Maandag 16 november 
Daniël 10:1-11

Dinsdag 17 november 
Daniël 10:12-11:2a

Woensdag 18 november 
Daniël 11:2b-12

Donderdag 19 november 
Daniël 11:13-24

Vrĳ dag 20 november 
Daniël 11:25-35

Zaterdag 21 november 
Daniël 11:36-45

Wie uitgekeken is op de 
Hoofdrolspeler, gaat zich druk 
maken over het Decor.
Rikkert Zuiderveld

Wij lezen vandaag

Even doordenken

Inlooppunt De Open Deur in Rijssen

Bloemen of een potje jam in coronatijd

Gerdien Koedĳ k uit 
Rĳ ssen nam het ini-

tiatief nadat ze voor haar werk in 
het sociaal domein een communi-
catietraining volgde. “Ik moest in 
één minuut mĳ n droom bekend-
maken en vertelde in die korte 
tĳ d dat ik graag een inlooppunt 
zou openen. Net als overal blĳ ken 
ook in Rĳ ssen veel mensen een-
zaam te zĳ n en behoefte aan een 
luisterend oor te hebben. Dat 
bieden we in een kleinschalige, 
huiskamerachtige sfeer.” Samen 
met haar plaatsgenote Marĳ anne 
Agteres, die ook ideeën had 
voor een inlooppunt en hetzelfde 
pandje op het oog had, werkte 
Gerdien haar plan uit. Ook werd 
er een stichting in het leven 
geroepen. 

Vrĳ willigers nodig
Het pand waarin het inloophuis 
inmiddels is gevestigd, wordt 
gehuurd van een particulier. Het 
initiatief  kreeg al snel steun van 
bedrĳ ven en individuele inwoners 
van de Reggestad. De stichting 
ontving duizenden euro’s van het 
Voordebuurtfonds, een samen-
werkingsverband tussen Oranje-
fonds en Regiobank, Rabobank en 
diaconieën. Er zĳ n op dit moment 
dertig vrĳ willigers werkzaam. 
Gerdien: “Maar we kunnen nog 
best wat nieuwe mensen gebrui-
ken.” 

Jampotje
In verband met de coronacrisis 
is het Inlooppunt begin dit jaar 
dicht geweest. “Maar we hebben 
wel contact onderhouden met de 
vaste bezoekers. Zo hebben we 
hun bĳ voorbeeld een bosje bloe-
men of een potje met jam gege-
ven als gebaar van verbondenheid. 

Omdat bezoekers zich bĳ  ons 
registreren, kunnen we hen via 
hun mobiele nummer bereiken.” 
Ook tĳ dens de huidige coronagolf 
is De Open Deur helaas gesloten, 
totdat het weer verantwoord is 
om open te gaan. 

Overtuiging
Gerdien en Marĳ anne werken 
vanuit een christelĳ ke levens-
overtuiging en die wordt ook 
gevraagd van de vrĳ willigers. 
“De christelĳ ke achtergrond van 
onze vrĳ willigers is zeer divers, 
van rooms-katholiek tot gere-
formeerde gemeente. Omdat we 
onze overtuiging 
delen, voorkomt 
dat botsingen met 
mensen die in ons 
team mee willen 
draaien, maar niet 
gelovig zĳ n. Dis-
cussies willen we voorkomen.” 

Iedereen welkom
Het inlooppunt is overigens niet 

aan een bepaalde kerk verbon-
den. Iedereen is welkom, onge-
acht leeftĳ d, geslacht, geloof of 
afkomst. “Wĳ  zĳ n met de Open 
Deur begonnen vanuit de liefde 
voor onze naaste. Het gaat erom 
dat mensen die behoefte hebben 
aan een praatje, op een laagdrem-
pelige manier in contact kunnen 
komen met anderen”, aldus Ger-
dien. “Om een voorbeeld te noe-
men: tot onze vaste bezoekers 
hoort een meneer die wekelĳ ks 
bĳ  de apotheek medicĳ nen haalt, 
maar de weg naar huis is hem net 
even iets te lang, dus hĳ  komt dan 
bĳ  ons buurten. Niet alleen inwo-

ners van Rĳ ssen 
zĳ n welkom, ook 
mensen van elders 
die hier komen 
winkelen, ontvan-
gen we regelmatig 
en vaak ontstaan 

er leuke gesprekken.” 

Gesprek en gebed
De Open Deur is geen evange-

lisatie- of missiepunt. Gerdien: 
“Ooit heb ik een bezoeker horen 
zeggen: ‘Als jullie gaan evangeli-
seren, zet ik geen voet over de 
drempel!’ We beginnen zelf niet 
over het geloof, maar als bezoe-
kers aangeven daar behoefte aan 
te hebben, gaan we er wel op in. 
Voor een gesprek dat wat dieper 
gaat, kunnen de vrĳ williger en de 
bezoeker zich even afzonderen in 
een apart hoekje. Het komt ook 
voor dat er met mensen wordt 
gebeden, maar niet iedere vrĳ wil-
liger heeft die vrĳ moedigheid. Ik 
ben zelf ook niet zo vrĳ moedig 
en zeg dan bĳ voorbeeld tegen 
iemand dat ik thuis voor hem of 
haar zal bidden.” 

Ko¬  e staat klaar
De ko  ́ e van de Open Deur 
is gratis. Een gift wordt zeker 
gewaardeerd. 
Vrĳ willigers kunnen zich aanmel-
den via deopendeur@outlook.
com. 

Sinds iets meer dan een jaar 
is in het centrum van Rijssen 
Inlooppunt De Open Deur 
gevestigd. Het inloophuis is 
te vinden in het karakteris-
tieke ‘pandje met de trapge-
vel’, Schild 2.

WIJ ZIJN MET DE OPEN DEUR 
BEGONNEN VANUIT DE LIEFDE VOOR 

ONS NAASTE. MAAR WE ZIJN GEEN 
EVANGELISATIE- OF MISSIEPUNT EN 

STAAN OPEN VOOR IEDEREEN.

DOOR LEO POLHUYS, 

DEVENTER

gebed van de week

God, hoe vaak zegt u het niet in de Bĳ bel
Wees niet bang
Maar het lukt ons niet.

Geef ons vrede Heer, moedig ons aan
Wĳ  bidden: genees de zieken,
Wees in quarantaine hen nabĳ 
Zegen het eten dat hun wordt gebracht
De telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen.
Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun 
werk is
Geef wĳ sheid aan het RIVM, aan de overheid
Laat er een vaccin gevonden worden

Help degenen die inkomen mislopen
God, zie om naar álle mensen in nood.

Midden in het leven zĳ n wĳ  door de dood 
omvangen,
Maar meer nog: U omsluit ieder van ons,
U legt uw hand op ons
Doe ons wonen in uw beschutting
En troost ons met het oog op een nieuwe aarde
Waar geen pest meer rondwaart in het donker
Waar de volken genezing vinden.

Wim Houtman (via Facebook)

Gebed bij COVID-19

Een boek over een bĳ zonder oor-
logsverhaal, met ds. Rinze Douma, 
zĳ n vrouw Minke van der Veen en 
hun kinderen in de hoofdrol. Dit 
boek wordt gepresenteerd tĳ dens 
een feestelĳ ke bĳ eenkomst, mits de 
corona-maatregelen dit toelaten. 
Op de omslag staat een foto van de 
jonge predikant Rinze Douma met 
zĳ n twee oudste dochters voor de 
Gereformeerde kerk en pastorie in 
Emmer Compascuum. Het is 1941 
en de Tweede Wereldoorlog lĳ kt 
ver weg. Maar niets is minder waar; 
de dominee, die zĳ n loopbaan in het 
Drentse dorp is begonnen, is samen 
met echtgenote Minke actief in het 
verzet. Maar niet zonder gevolgen. 
In de zomer van 1943 moet het 
gezin onderduiken. Drie van de vier 
kinderen worden elders onderge-
bracht. Het verzet gaat door, maar 
Rinze wordt eind mei 1944 gear-
resteerd en overgebracht naar het 
Huis van Bewaring in Groningen en 
verschillende concentratiekampen. 
Rinze overleeft de oorlog niet. In 
het geheim stuurt hĳ  briefjes naar 
Minke, die een dagboek bĳ houdt. 
Het verhaal is opgetekend in een 
rĳ k geïllustreerd boek, een initiatief 
van Henca Douma.

Drentse dominee 
in het verzet

Zaterdag 14 november, Apeldoorn, Jachtlaankerk,
€ 45 (plus verzendkosten), bestellen: 
hw.douma@upcmail.nl
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Kerkdienst: 8 november, 
voorganger mw. L. Brugmans uit 
Nunspeet, aanvang 9.30 uur.
15 november is er geen dienst.
Pastorale hulp: mocht u die 
nodig hebben, neemt u dan contact 
op met een van de ouderlingen.
Zieken, eenzamen en allen die pĳ n 
en verdriet hebben wensen we 
Gods troost en nabĳ heid toe.
Bloemen met hartelĳ ke felicitaties 
werden gebracht bĳ  dhr. C. Melsen 
die 2 november zĳ n verjaardag 
vierde. 
Overweging (door Joke 
Verweerd) Spreuken 16:9, “Een 
mens stippelt zĳ n weg uit, de Heer 
bepaalt de richting die hĳ  gaat”. Een 
weg uitstippelen, plannen maken, 
ergens naar uitzien is zo goed voor 
een mens. Je wordt er enthousiast 
van, je komt erdoor in beweging. 
God kĳ kt mee. Hĳ  stuurt bĳ , Hĳ  
bepaalt de richting en dat kan 
weleens heel anders zĳ n dan we 
hadden gepland. Je kunt het gevoel 
hebben dat je de wind tegen hebt 
of zelfs compleet van de weg wordt 
geblazen. Houd maar niet al te vast 
aan je eigen route. Hĳ  weet wat Hĳ  
doet. Wat zo is, moet zo zĳ n. Dat 
uitstippelen van ons… We kunnen 
zĳ n route meer vertrouwen dan 
die van ons. Hĳ  heeft de kaart van 
ons leven compleet. Van bovenaf 
heb je namelĳ k meer overzicht. 
Gebed voor mĳ n kinderen
(door Kees van den Berg) In de 
slaapkamer van mĳ n ouders hangt 
al tĳ den een tegeltje aan de wand. 
Daarop staat een gedicht dat 
eigenlĳ k een gebed is. Zo luidt 
de titel ook: Gebed voor mĳ n 
kinderen. Het begint als volgt: “Ik 
leg de namen van mĳ n kinderen 
in uw handen.” Het ontroert mĳ  
dat dit zo helemaal rĳ mt met de 
gebedspraktĳ k van mĳ n ouders. 
Ze bidden dagelĳ ks voor hun 
kinderen en kleinkinderen. Zoals 
zovele ouders en grootouders 
dat doen. Op Songs of Yearning, 
het prachtige nieuwe album van 
Revolutionary Army of the infant 
Jesus, - met zo’n bandnaam heb 
je bĳ  mĳ  al twee streepjes voor 
– staat ook een gebed. Het is 
een gebed voor een kind. Geen 
lang gebed: ‘Lord Jesus Christ, 
Son of God, please take care 
of my beautiful child.’ Maar in 
één adem is het van een grote 
schoonheid en directheid. Het 
begint met een orgeltje. Geen 
majestueus kerkorgel, maar 
een eenvoudig kistorgeltje, dat 
handmatig aangedreven wordt. 
Alsof het zeggen wil: bidden is 
ook handwerk, vraagt adem en 
inspanning. Dan begint Leslie 
Hampson te zingen. De melodie 
klinkt naar lang vervlogen tĳ den, 
naar kloosters, romaanse kerkjes 
en andere stokoude gebedshuizen. 
Bidden is immers ook aanhaken 
bĳ  al die gebeden die al voor je 

Kies...
of neem beide!

Elke 14 dagen
GZ op de 
deurmat

Elke maand
GZ-Post 

in de mail

3 maanden op proef 
voor € 8,95

ga naar:
www.gezamenlĳ kzondagsblad.nl

/abonnement-nemen

ga naar:
www.gezamenlĳ kzondagsblad.nl

/GZ-post

Gratis

Advertentie

Geloofsopvoeding thuis is las-
tig. Gezinnen zĳ n druk, iedereen 
heeft zo zĳ n eigen bezigheden 
thuis of buiten de deur. Met de 
podcast Eerst Dit voor Kids, voor 
kinderen van ongeveer 9 tot 12 
jaar, kunnen gezinnen gratis luis-
teren naar verhalen waarin spe-
lenderwĳ s Bĳ belse thema’s aan 
bod komen. Bĳ voorbeeld tĳ dens 
het ontbĳ t of rond bedtĳ d. Het 
initiatief komt van de EO en mis-
sionaire zendingsorganisatie IZB, 
de makers van de succesvolle Bĳ -
belpodcast Eerst Dit. De teksten 
schreef kinderboekenschrĳ fster 
Anke van de Pol. De eerste reeks 
podcasts duurt zes weken. 

Onder de vlag van “#NietAlleen” 
hebben tientallen kerken en chris-
telĳ ke maatschappelĳ ke organisa-
ties, waaronder de KBO-PCOB, 
het kabinet aangeboden mee te 
helpen in de tweede coronagolf. 
De brief met het aanbod is mede 
gericht aan minister Grapperhaus. 
Via de diverse organisaties zĳ n 
lokale initiatieven, vrĳ willigers en 
hulpvragers gekoppeld. De vrĳ -
willigers staan klaar om te hel-
pen bĳ  concrete hulpaanvragen. 
Daarnaast heeft de KBO-PCOB 
de Ouderen-Infolĳ n opengesteld, 
voor wie een vraag heeft over 
corona of gewoon even wil pra-
ten. 

Speels kennismaken 
met geloof

KBO-PCOB helpt 
het kabinet

O.a. te vinden via www.eerstditvoorkids.nl, EO Youtube, 
Zapp.nl, iTunes, Spotify, Google Podcasts

Maandag tot en met vrĳ dag, 9.00 - 17.00 uur, 
tel. 030-3400600, info: www.kbo-pcob.nl

Mail naar nieuws@
gezamenlĳ kzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?

De rechtsvoorgangers van de 
PKN hebben vóór en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
bijgedragen aan een klimaat 
van antisemitisme in Neder-
land. Op 8 november zal dr. 
R. de Reuver, scriba van de 
Protestantse Kerk in Neder-
land, hierover een verklaring 
uitspreken. Hij zal tevens 
benadrukken dat individu-
ele kerkleden of plaatselijke 
gemeenten zich vaak wel 
goed gedragen hebben. 

Waarom op 8 
november? Welnu: dat is aan de 
vooravond van de herdenking van 
de Kristallnacht, de nacht van 9 
op 10 november 1938.

Pogrom
Op die 10de november 1938 
zagen enkele hervormde pre-
dikanten uit het oosten van 
ons land de resten van de nog 
nasmeulende synagoge in Neuen-
haus, vlak over de Duitse grens. 
Het waren ds. H. Berkhof (Leme-
le), ds. R. Bĳ lsma (Hellendoorn) 
en ds. P.J. Mackaay (Westerhaar). 
Zĳ  waren al eerder in contact 
gekomen met een aantal collega’s 
uit Bentheim die sympathiseerden 
met de Bekennende Kirche (een 
soort kerkelĳ ke oppositiegroep 
in nazi-Duitsland). 
De pastorie van 
ds. A. Rosenboom 
te Neuenhaus was 
daarvan het mid-
delpunt. 
Hoe zou de reac-
tie van de Duitse kerk moeten 
zĳ n op de jodenpogrom? Hier-
over wilde de secretaris van ‘Kerk 
en Vrede’, ds. J.B.Th. Hugenholtz 
uit Ammerstol, spreken met 
Duitse collega’s. Hĳ  zocht contact 
met Berkhof, die onder anderen 
Bĳ lsma en Mackaay vroeg mee te 
gaan. Ook enkele Duitse predi-
kanten zouden in de pastorie van 
Rosenboom bĳ eenkomen.  

Bidden voor joden
Op 10 november 1938 passeer-
den de Nederlandse predikanten 
de synagoge die in die nacht was 
verwoest. Het vuur, waarin de 
interieurstukken (o.a de thora-
rollen) waren verbrand, smeulde 
inderdaad nog na. In de pasto-

rie van Rosenboom tro� en de 
Nederlandse predikanten enkele 
collega’s uit omliggende plaat-
sen aan, die allen diep onder de 
indruk waren van het gebeurde. 
Tĳ dens de ontmoeting kwamen 
er nog geregeld nieuwe berich-
ten over verdere gewelddaden 
binnen. Ds. W. Gründler (Veld-
hausen) zei op enig moment: ‘Nu 
raken ze Gods oogappel aan, 
Hĳ  zal het wreken aan ons volk.’ 
Ten huize van Rosenboom werd 
besloten dat de Duitse predikan-

ten de eerstko-
mende zondag in 
de kerk openlĳ k 
voor de Joden 
zouden bidden. 
Daar was in die 
omstandigheden 

heel veel moed voor nodig.

Contacten
De Nederlandse predikanten 
besloten met hun Duitse col-
lega’s in contact te blĳ ven. Tot 
in het voorjaar van 1940 hebben 
ze hen alleen of samen diverse 
malen bezocht. Daarbĳ  werd van 
verschillende grensovergangen 
gebruik gemaakt. De Duitsers 
vroegen naar de internationale 
situatie, de Nederlanders kregen 
informatie over de Duitse Kerk-
strĳ d. De laatsten voorzagen 
hun collega’s ook van theologi-
sche lectuur. Via een boerderĳ  
bĳ  de grens, waar ze hun   etsen 
konden neerzetten, kwamen de 
Duitse collega’s ook wel eens de 

grens over naar Nederland. Een 
van de Nederlanders wachtte hen 
dan op. 

Berkhof
Berkhof werd op 21 oktober 
1940 gevangen genomen en in juni 
1941 vrĳ gesproken. Later in de 
oorlog werd hĳ  benaderd door de 
Utrechtse studente sociale geo-
gra  e Anna (Ankie) Stork, die op 
zoek was naar veilige schuilplaat-
sen voor joden in en om Nĳ ver-
dal. Berkhof verstrekte haar een 
lĳ st van alle betrouwbare leden 
van zĳ n gemeente. In 1942-1943 
was hĳ  genoodzaakt gedurende 
een aantal maanden onder te 
duiken omdat hĳ  wegens agitatie 
werd gezocht. 

Bĳ lsma
Bĳ lsma was een van de predi-
kanten die in preken, lezingen en 
artikelen op het belang van de 
kerkstrĳ d wezen. Hĳ  was boven-
dien de auteur van het zogenaam-
de tweede herderlĳ k schrĳ ven 
van de Nederlandse Hervormde 
Kerk tegen het nationaalsocia-
lisme. Volgens H.C. Touw, auteur 
van het standaardwerk Het ver-
zet der Hervormde Kerk (1946), 
is het geschrift voor de inner-
lĳ ke weerstand, de geestelĳ ke 
bestrĳ ding van het nationaalsoci-
alisme van de grootste betekenis 
geweest. Overigens waren Berk-
hof en Bĳ lsma allebei lid van het 
Lemeler Convent en de Lunterse 
Kring, vooral de laatstgenoemde 

groep heeft veel voor het kerke-
lĳ ke verzet betekend.

Persoonlĳ ke ervaringen
In 1973 concludeerde G. van 
Roon in Protestants Nederland 
en Duitsland 1933-1945 dat in de 
jaren dertig het grensgebied op 
een veel directere wĳ ze bĳ  de 
situatie in Duitsland betrokken 
was dan de rest van Nederland. 
Van Roon: ‘Toen werden heel 
wat ervaringen opgedaan die in 
later tĳ d werden toegepast. Heel 
wat informatie over de situatie in 
Duitsland bereikte via het grens-
gebied de rest en de pers van 
Nederland.’ De auteur voegde er 
aan toe: ‘In hoeverre het grensge-
bied in dit opzicht een bemidde-
lende rol speelde, hing overigens 
wel erg van bepaalde personen 
af.’ De tweede conclusie die te 
trekken is: persoonlĳ ke ervarin-
gen in de jaren dertig in Duitsland 
zĳ n van invloed geweest op de 
houding van Nederlandse pre-
dikanten ten opzichte van het 
nationaalsocialisme - dat geldt 
in ieder geval voor Berkhof en 
Bĳ lsma.

Meer lezen? Zie J.D.Th. Wassenaar, ‘Over de grens. Ont-

moetingen tussen Nederlandse en Duitse predikanten aan 

de vooravond van de Tweede Wereldoorlog’, in: George 

Harinck & Hans-Georg Ulrichs (red.), Naaste verwanten. 

Nahe Verwandte. Het gereformeerde protestantisme 

in Nederland en Duitsland in de twintigste eeuw / Der 

reformierte Protestantismus in den Niederlanden und in 

Deutschland im 20. Jahrhundert (Amersfoort 2020), p. 

202-225. 

DOOR DR. JAN 

DIRK WASSENAAR, 

HELLENDOORN

IN DE JAREN DERTIG WAS HET 
GRENSGEBIED OP EEN VEEL DIRECTERE 
WIJZE BIJ DE SITUATIE IN DUITSLAND 

BETROKKEN DAN DE REST VAN 
NEDERLAND.

Nu 
raken

ze 
Gods 

oogappel 
aan...

Na de Kristallnacht



zondag 8 november 2020 11

Kerkdienst: 8 november, 
voorganger mw. L. Brugmans uit 
Nunspeet, aanvang 9.30 uur.
15 november is er geen dienst.
Pastorale hulp: mocht u die 
nodig hebben, neemt u dan contact 
op met een van de ouderlingen.
Zieken, eenzamen en allen die pĳ n 
en verdriet hebben wensen we 
Gods troost en nabĳ heid toe.
Bloemen met hartelĳ ke felicitaties 
werden gebracht bĳ  dhr. C. Melsen 
die 2 november zĳ n verjaardag 
vierde. 
Overweging (door Joke 
Verweerd) Spreuken 16:9, “Een 
mens stippelt zĳ n weg uit, de Heer 
bepaalt de richting die hĳ  gaat”. Een 
weg uitstippelen, plannen maken, 
ergens naar uitzien is zo goed voor 
een mens. Je wordt er enthousiast 
van, je komt erdoor in beweging. 
God kĳ kt mee. Hĳ  stuurt bĳ , Hĳ  
bepaalt de richting en dat kan 
weleens heel anders zĳ n dan we 
hadden gepland. Je kunt het gevoel 
hebben dat je de wind tegen hebt 
of zelfs compleet van de weg wordt 
geblazen. Houd maar niet al te vast 
aan je eigen route. Hĳ  weet wat Hĳ  
doet. Wat zo is, moet zo zĳ n. Dat 
uitstippelen van ons… We kunnen 
zĳ n route meer vertrouwen dan 
die van ons. Hĳ  heeft de kaart van 
ons leven compleet. Van bovenaf 
heb je namelĳ k meer overzicht. 
Gebed voor mĳ n kinderen
(door Kees van den Berg) In de 
slaapkamer van mĳ n ouders hangt 
al tĳ den een tegeltje aan de wand. 
Daarop staat een gedicht dat 
eigenlĳ k een gebed is. Zo luidt 
de titel ook: Gebed voor mĳ n 
kinderen. Het begint als volgt: “Ik 
leg de namen van mĳ n kinderen 
in uw handen.” Het ontroert mĳ  
dat dit zo helemaal rĳ mt met de 
gebedspraktĳ k van mĳ n ouders. 
Ze bidden dagelĳ ks voor hun 
kinderen en kleinkinderen. Zoals 
zovele ouders en grootouders 
dat doen. Op Songs of Yearning, 
het prachtige nieuwe album van 
Revolutionary Army of the infant 
Jesus, - met zo’n bandnaam heb 
je bĳ  mĳ  al twee streepjes voor 
– staat ook een gebed. Het is 
een gebed voor een kind. Geen 
lang gebed: ‘Lord Jesus Christ, 
Son of God, please take care 
of my beautiful child.’ Maar in 
één adem is het van een grote 
schoonheid en directheid. Het 
begint met een orgeltje. Geen 
majestueus kerkorgel, maar 
een eenvoudig kistorgeltje, dat 
handmatig aangedreven wordt. 
Alsof het zeggen wil: bidden is 
ook handwerk, vraagt adem en 
inspanning. Dan begint Leslie 
Hampson te zingen. De melodie 
klinkt naar lang vervlogen tĳ den, 
naar kloosters, romaanse kerkjes 
en andere stokoude gebedshuizen. 
Bidden is immers ook aanhaken 
bĳ  al die gebeden die al voor je 

omhoog gezonden zĳ n, bĳ  de 
Geest zelf die in en voor je bidt. 
Hampson zingt het gebed vier 
keer achter elkaar. Eerst twee 
keer luid en duidelĳ k, daarna is de 
zang meer naar achteren gemixt. 
Maar gelukkig is daar altĳ d nog dat 
orgeltje: de muziek die draagt, als 
een soort verwĳ zing naar Gods 
muziek die draagt, naar zĳ n Geest 
die mee zucht. Vervolgens krĳ gen 
de strĳ kers de overhand. De cello 
en viool klinken zo diep en hemels 
tegelĳ k dat ik elke keer weer 
moet slikken. Hoe vaak ik dit ook 
hoor. Maar wie krĳ gen de laatste 
stem? De vogeltjes! Hun vrolĳ ke 
gekwetter is het ‘amen’ van dit 
gebed. Dat geeft het bĳ  alle ernst 
ook een onbeschrĳ felĳ ke lichtheid. 
Ik bid dit gebed mee, voor onze 
eigen mooie lieve kinderen. Maar ik 
draag het ook op aan al die andere 
bidders. Dat ze zo niet alleen een 
dragende grond mogen leggen, 
maar ook zichzelf hierin gedragen 
weten. 
Kristallnacht en de kerken
(uit: Israël-actueel) Al weer 82 
jaar geleden vond de Kristallnacht 
plaats, de nacht van het gebroken 
glas. Van 9 op 10 november 1938 
werden in Duitsland, Oostenrĳ k 
en Sudetenland synagogen in 
brand gestoken, winkelruiten 
ingeslagen, scholen, huizen en 
begraafplaatsen vernield. Met een 
strikte opdracht aan de brandweer 
om niet te blussen. En minder 
bekend: rond de dertigduizend 
Joden werden afgevoerd naar 
concentratiekampen. De kerken in 
Duitsland zwegen. De Nederlandse 
grenzen gingen eerst potdicht 
voor de Joodse vluchtelingen uit 
Duitsland en vervolgens kon onder 
aanhoudende druk, de grens slechts 
gelimiteerd open voor tweeduizend 
van hen. Klaas de Jong schreef 
het boek Krĳ stallnacht en Kamp 
Westerbork. Hier enkele vragen 
aan hem: Hebben de kerken in de 
dagen na de Kristallnacht van zich 
laten horen? “Dank zĳ  de ruime 
aandacht in de kranten was er 
eind 1938 veel verontwaardiging 
onder de Nederlandse bevolking, 
en dan vooral over het terugsturen 
van vluchtelingen naar Duitsland. 
Over protesten vanuit kerken heb 
ik eigenlĳ k niets kunnen vinden. 
Wel was de Doopsgezinde Kerk 
actief met opvang van vluchtelingen 
nadat Truus Wĳ smuller in Wenen 
veel Joodse kinderen wist mee 
te krĳ gen voor de Britse actie 
Kindertransport.” Vond er in de 
kerken gesprek plaats over wat 
de betekenis was van dat wat 
er gebeurde? Van een dergelĳ ke 
duiding binnen de Nederlandse 
kerken is mĳ  niets bekend. Wel 
leefde de gedachte dat het Joodse 
volk gedoemd was opgejaagd 
te worden en nergens rust te 
vinden. Merkwaardig genoeg ging 
die gedachte vaak samen met 
een verklaring van liefde voor de 
Joden als Gods uitverkoren volk”. 
Onderscheiden de kerken zich 
van andere groepen, instituten of 
media in hun standpunt over de 
Kristallnacht? “We moeten ons 
realiseren dat we met organisaties 
als Christenen voor Israël in een 
heel andere tĳ d leven. Voor de 
Sjoa, de Holocaust, schrok men 
niet van antisemitisme. Kamerleden 
van de socialistische partĳ  waren 
de enigen die in het parlement 
opkwamen voor de Joden, al heb 
ik in de dagbladen ook een protest 
gevonden van een CHU-kamerlid 
die om barmhartigheid vroeg voor 

de vluchtelingen.” 
Citaat
“Schrĳ f Uw naam uit God, over de 
ganse breedte van mĳ n bestaan, van 
voordat ik het licht zag, tot ver voorbĳ  
het grote donker, met de vaste hand 
van uw erbarmen, onuitwisbaar.”
(Geert Boogaard)

Namens de Protestantse gemeente 
Blankenham, C.A. Appelo-de 
Ruiter, scriba

Zondag 08 november is er een 
gewone dienst met kerkgangers en 
zal de voorganger zĳ n ds Jelle Vonk.
Zondag 15 november ook een 
gewone dienst met als voorganger 
ds J.C.Sent uit E`oord.
Zondag 22 november is ‘de 
laatste zondag’ van het kerkelĳ k 
jaar, waarin de overledenen van 
het afgelopen jaar herdacht zullen 
worden. Voorganger is dan ds Jelle 
Vonk.
Alle dienst worden gehouden in 
de grote kerk. Ook worden ze 
uitgezonden vanuit de Grote Kerk 
via kerkdienstgemist.nl. Hierbĳ  
zal er gezongen worden door een 
drietal mensen.
We wensen elkaar ‘s Heren zegen 
toe voor de komende tĳ d! Daar 
kunnen we mee verder.
Overdenking
Verkiezingen
Maak uw borst maar nat… De 
komende week staat de krant eens 
een keer niet bol over Corona, 
maar over de verkiezingen in de 
Verenigde Staten. Wie gaat winnen. 
Trump of Biden. Vele stemmen zĳ n 
al uitgebracht en de kandidaten 
zetten alles op alles om de laatste 
stemmen in de swingstates nog 
binnen te halen. Die ene stem die 
de meerderheid bepaalt. 
Weet u nog hoe het ging op 
school? Dan stond je allemaal 
op een rĳ  en werden er 2 teams 
gevormd. De meester of juf wees 
dan iemand aan, die het team 
mocht kiezen. En oh wee, als je dan 
als laatste gekozen werd. Een heel 
wreed systeem eigenlĳ k. Je leest 
nu nog wel eens in interviews dat 
mensen zichzelf karakteriseren als 
‘het jongetje dat als laatste gekozen 
werd’. Je was dan een ‘loser’ je was 
de minst populaire, en je kreeg een 
duidelĳ k brevet van onvermogen. 
Door de eeuwen heen is er veel 
gediscussieerd binnen de kerk over 
gekozen zĳ n, of uitverkozen zĳ n. 
De Rooms Katholieke bisschoppen 
dachten dat je de keuze om in de 
hemel te komen kon afdwingen 
door een a� aat te kopen. Met 
andere woorden; als je geld had, 
kon je een keuze afdwingen door 
het kopen van een a� aat. Gelukkig 
is Luther met een ander geluid 
gekomen. Die stelde dat je door 
de Schrift, door Genade en Geloof 
de weg naar God kon vinden. Op 
31 oktober wordt hier door de 
Protestantse Kerk weer bĳ  stil 
gestaan. Een dag die een grote 
ommekeer teweeg heeft gebracht 
in ons geloof. 
En hebben wĳ  keuzestress gaat als 

het om het geloof gaat? Nee, dat 
hoeft niet. We hoeven namelĳ k 
niet te kiezen! We zĳ n al gekozen. 
Wĳ  zĳ n niet het laatste jongetje.. 
we hoeven geen a� aat te kopen, 
we hoeven geen swingstates 
te bezoeken of te knokken om 
de meerderheid. Nee we zĳ n al 
gekozen. Gekozen om geliefd te 
zĳ n en genade te ontvangen.
Janetta Wanders
Reageren mag: mw.wanders@gmail.
com 
Zondag 8 november
Ds. Jelle Vonk zal voorgaan deze 
dienst. Verder werken mee aan 
deze dienst: Pieter Lok (ouderling 
van dienst), Marina Bakker (diaken), 
Jaco Floor (organist/pianist).
Kerkdienst fysiek bĳ wonen? 
Tot vrĳ dag 19.00 uur kun je je 
aanmelden via de scipio app of klik 
hier.
Algemeen
Er is een beperkte mogelĳ kheid 
om de dienst fysiek te volgen. Er 
is ruimte voor 30 bezoekers. Voor 
bezoek van deze diensten kun je je 
aanmelden. Dit hebben we graag 
om alles in goede banen te leiden. 
Via de link kun je ook anderen 
aanmelden voor de dienst. 
De ervaring tot heden is dat er 
geen 30 personen aanwezig zĳ n. 
Je kunt de dienst bĳ wonen zonder 
aanmelding. Er is wel een kans dat 
bĳ  meer dan 30 personen je weer 
huiswaarts moet gaan om de dienst 
online te volgen. 
Pastoraat
Mw. Antje Boes - Koning 
(Zuiderzeeweg 2 Blokzĳ l) heeft 
haar heup gebroken en is inmiddels 
in Meppel in het ziekenhuis 
geopereerd. We hopen dat zĳ  weer 
snel naar huis mag. Wĳ  wensen 
Antje en haar familie veel sterkte 
en een voorspoedig herstel! 
Dhr. Johan Rietkerk 
(Ettenlandseweg 3 Blokzĳ l) is 
inmiddels thuis. Zĳ n toestand is 
zorgelĳ k. Wĳ  wensen hem en allen 
die om hem heen staan veel sterkte 
en Gods nabĳ heid toe.
Ik blĳ f ze benoemen: de 
mantelzorgers en de medewerkers 
in de zorgsector. We leven in een 
moeizame tĳ d, waarin veel van 
hen gevraagd wordt. Ook hen 
gedenken wĳ  in onze gedachten en 
gebeden. 
En al die anderen, die niet met 
name genoemd willen worden, 
maar waarvan wĳ  weten dat zĳ  
of wachten op behandeling of 
onder behandeling zĳ n, willen we 
gedenken in ons gebed. 
Voor de jarigen of jubilarissen; van 
harte gefeliciteerd!
Tot slot heten wĳ  alle nieuw 
ingekomenen heel hartelĳ k welkom 
in ons midden! Wĳ  hopen dat jullie 
je snel opgenomen mogen weten 
in de gemeenschap. We doen 
ons best om kennis met elkaar 
te maken, maar dat ligt in deze 
tĳ d van corona wat lastiger. Maar 
andersom mag ook, schroom niet 
de telefoon te pakken en contact 
met ons op te nemen. Dan kunnen 
we zien wat we voor elkaar kunnen 
betekenen.
Heer, laat mĳ n woorden stĳ gen als 
wierook omhoog
voor uw aangezicht. Dat mĳ n 
gebeden, mĳ n opgeheven handen,
voor U als een reuko� er zĳ n.
Wanneer ik roep tot U: hoor naar 
mĳ n bidden, Heer
Lied 198 
Voor de jarigen of jubilarissen; 
van harte gefeliciteerd!
Wie is er jarig deze week? mw. 
M.H. Spin – Ziel, Barend Loosweg 

47, 31 okt. 76 jaar.
mw. G. Post – Terpstra, 
Ettenlandseweg 6 B, 1 nov. 78 jaar.
mw. J. Hulleman – Koopstra, 
Zuiderpolderweg 11, 1 nov. 75 jaar.
mw. A. Hoolsema – Hut, Geert 
Luchesenstraat 6, 6 nov. 78 jaar.
Vanuit de media
Zo af en toe zĳ n er pareltjes te 
zien op de media. Jacobine Geel 
ontvangt met regelmaat bĳ zondere 
gasten in haar programma Jacobine 
op 2. Recent sprak Jacobine met 
holocaust-overlevende Edith Eger. 
Toen Edith Eger tĳ dens de Tweede 
Wereldoorlog werd gedeporteerd 
naar Auschwitz, moest ze daar 
dansen voor de beruchte nazi-
dokter Josef Mengele. Eger 
overleefde de holocaust en werd 
psycholoog om anderen te helpen 
met hun leed. Een bĳ zondere dame 
met een nog meer opmerkelĳ ke 
levensvisie. Je kunt dit programma 
nog terugkĳ ken. Klik hier voor 
meer informatie.
Vanuit de PKN: Het thema 
dit kerkelĳ ke jaar is het goede 
leven. Op 31 oktober a.s., 
Hervormingsdag, houdt minister-
president Mark Rutte online de 
Protestantse lezing. Vanuit zĳ n 
protestantse levensovertuiging 
staat hĳ  stil bĳ  de vraag: ‘Is een 
goed leven een perfect leven?’ 
De lezing is onderdeel van een 
online festival over het goede 
en mislukte leven. Klik hier voor 
meer informatie over het gehele 
programma en het livestream 
volgen van deze avond. 

Inzamelactie Lesbos
Beste mensen van Blokzĳ l en 
omstreken,
In 2018 ben ik op Lesbos geweest 
en daar heb ik een aantal dagen 
mee mogen helpen bĳ  de medische 
hulpverlening aan vluchtelingen. 
Dat was een ervaring die mĳ  mĳ n 
hele leven bĳ  zal blĳ ven. Ik heb 
over deze ervaring destĳ ds in de 
kerk ook iets mogen vertellen, en 
denk met veel dankbaarheid terug 
aan de gulle giften die toen zĳ n 
binnengekomen.
En hier ben ik weer. Mag ik 
opnieuw uw hulp vragen?
Zoals u ongetwĳ feld heeft gezien 
is er enige tĳ d geleden een grote 
brand geweest die het volledige 
vluchtelingenkamp Moria op Lesbos 
heeft verwoest. Er is met man 
en macht gewerkt om een nieuw 
noodkamp neer te zetten, helaas 
zĳ n de huidige leefomstandigheden 
in dit nieuwe kamp nog slechter 
dan in het “oude” kamp Moria, 
ronduit verschrikkelĳ k.
Om maar iets te noemen:
In het vluchtelingenkamp zĳ n per 
kind 5-10 luiers per week. 5-10 
luiers per week voor 1 kind..
Dan te bedenken dat veel kinderen 
door de slechte hygiënische 
omstandigheden vaak last hebben 
van diarree.
Nu zou ik graag een bĳ drage willen 
leveren door een inzamelactie te 
starten. Ik heb gekozen voor het 
inzamelen van:
•Luiers en babydoekjes
•Maandverband
•Paracetamol
De periode van inzamelen is 
van 2-27 november, u kunt 
uw spullen bĳ  mĳ  onder de 
carport neerzetten. Adres: 
Zuiderpolderweg 1, Blokzĳ l. U 
mag de spullen ook afgeven in de 
kerk. Eind november zullen we de 
spullen naar de opslagloods van de 
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groep heeft veel voor het kerke-
lĳ ke verzet betekend.

Persoonlĳ ke ervaringen
In 1973 concludeerde G. van 
Roon in Protestants Nederland 
en Duitsland 1933-1945 dat in de 
jaren dertig het grensgebied op 
een veel directere wĳ ze bĳ  de 
situatie in Duitsland betrokken 
was dan de rest van Nederland. 
Van Roon: ‘Toen werden heel 
wat ervaringen opgedaan die in 
later tĳ d werden toegepast. Heel 
wat informatie over de situatie in 
Duitsland bereikte via het grens-
gebied de rest en de pers van 
Nederland.’ De auteur voegde er 
aan toe: ‘In hoeverre het grensge-
bied in dit opzicht een bemidde-
lende rol speelde, hing overigens 
wel erg van bepaalde personen 
af.’ De tweede conclusie die te 
trekken is: persoonlĳ ke ervarin-
gen in de jaren dertig in Duitsland 
zĳ n van invloed geweest op de 
houding van Nederlandse pre-
dikanten ten opzichte van het 
nationaalsocialisme - dat geldt 
in ieder geval voor Berkhof en 
Bĳ lsma.

Meer lezen? Zie J.D.Th. Wassenaar, ‘Over de grens. Ont-

moetingen tussen Nederlandse en Duitse predikanten aan 

de vooravond van de Tweede Wereldoorlog’, in: George 

Harinck & Hans-Georg Ulrichs (red.), Naaste verwanten. 

Nahe Verwandte. Het gereformeerde protestantisme 

in Nederland en Duitsland in de twintigste eeuw / Der 

reformierte Protestantismus in den Niederlanden und in 

Deutschland im 20. Jahrhundert (Amersfoort 2020), p. 

202-225. 
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organisatie Christian Refugee Relief 
brengen. Deze organisatie werkt 
nauw samen met o.a. Eurorelief 
in Griekenland/Lesbos en met 
Stichting Bootvluchteling. Zĳ  
zorgen voor de verdere transport 
naar Griekenland. 
Helpt u mee om ervoor te 
zorgen dat wĳ  aan het eind 
van de inzamelactie een grote 
vrachtwagen met bovenstaande 
artikelen bĳ  deze organisatie 
kunnen voorrĳ den?
Zĳ n er vragen, mail dan gerust 
naar: blokzĳ lvoorlesbos@hotmail.
com
Alvast ontzettend bedankt voor 
uw bĳ drage, in deze voor iedereen 
al zo moeilĳ ke tĳ d. (Of zoals ik 
wekelĳ ks in de zondagsbrief lees 
“houd moed, heb lief”). Ook kunt 
u een gift overmaken op: rek.nr. 
NL74RABO 0306 6331 83
Mathilde Boes
Kinderkerk
Jezus spreekt de mensen toe vanaf 
een berg. We noemen dit verhaal 
ook wel de bergrede. Hĳ  vertelt 
over mensen die zalig zĳ n. Het 
woord zalig duidt op een verbinding 
met God, jĳ  hoort bĳ  God. In 
het verhaal in de kerk horen we 
wanneer je bĳ  God hoort. Jezus 
geeft ook een paar voorbeelden. 
Zoals bĳ voorbeeld “zout”. Zout 
gebruik je bĳ  het eten om het 
op smaak te brengen en vroeger 
gebruikten ze zout om het eten 
niet te laten bederven. Het zout 
staat symbool voor ons, dat wĳ  
ervoor zorgen dat het goed gaat 
met Gods wereld. En als je bĳ  
God hoort dan mag je gelukkig 
zĳ n en dan mag je feest vieren 
met God. Daarom deze zondag 
een werkblad voor het maken van 
een slinger, want bĳ  een feestje 
hoort een feestelĳ ke slinger. Je 
kan het werkblad meerdere keren 
uitprinten en inkleuren of verfen. 
Daarna knip je alle slingers uit en 
maak je het vast aan een stukje 
touw of lint. En we zingen een lied 
over geluk: Voor mĳ  is geluk.. 
Nieuwe vorm Kinderkerk: 1x 
per maand
Kom jĳ  ook? 
In de maanden november en 
december zal er 1x in de maand 
fysiek KinderKerk zĳ n i.p.v. elke 
zondag. Dit zal elke 2e zondag 
van de maand zĳ n. Op zondag 8 
november en zondag 13 december 
is er KinderKerk: van 10.00 – 11.00 
uur in de consistorie van de Grote 
Kerk. 
De kinderen kunnen zich 
verzamelen in de consistorie 
(ingang via de buitendeur), daar zal 
dan gedurende de gehele dienst 
KinderKerk worden gegeven. De 
kinderen zĳ n dan dus niet meer 
aanwezig in de dienst. Dit i.v.m. 
het maximaal aantal bezoekers van 
30 personen (incl. kinderen onder 
de 12 jaar) in een binnenruimte. 
De consistorie is weer een aparte 
binnenruimte in het kerkgebouw.
Omdat er nu maximaal 30 
personen tĳ dens de dienst 
aanwezig mogen zĳ n, zien we dat 
het aantal kinderen in een dienst 
ook vanzelfsprekend terugloopt. 
We hopen op deze manier een 
grotere groep kinderen per keer 
te mogen ontvangen zodat de 
kinderen onderling meer contact 
hebben met elkaar en we ook meer 
mogelĳ kheden hebben voor de 
verwerking van het Bĳ belverhaal. 
We bieden dan ook de 
mogelĳ kheid om je kind naar de 

KinderKerk te brengen zonder 
dat je zelf naar de kerkdienst gaat. 
Misschien omdat je dat nog niet 
wil of omdat er al 30 personen 
aanwezig zĳ n in de dienst.
Je hoeft je kind niet van te voren 
aan te melden voor de KinderKerk. 
De leiding houdt zelf de namen 
registratie bĳ .
De overige zondagen zal er wel 
online KinderKerk zĳ n voor de 
kinderen die dan in de dienst zĳ n 
of thuis online meekĳ ken. In de 
vorm van een video en een lied 
tĳ dens de kerkdienst, zoals jullie 
van ons gewend zĳ n. Ook blĳ ven 
we elke week input geven in de 
Zondagsbrief. We hopen jullie 
zondag 8 november te ontmoeten 
in de KinderKerk. Tot dan! 
Groeten Patrisja, Gerard, Tine, 
Marieke en Ruth
Diaconie en Kerk collectes
Diaconie collecte 1 november 
was: Sterke vrouwen in de kerk op 
Papoea (Indonesië). 
Vrouwen in West-Papoea zĳ n actief 
betrokken bĳ  de ontwikkeling van 
hun land en volk. Dat is hard nodig 
en zeker niet vanzelfsprekend in 
een maatschappĳ  waar vrouwen 
traditioneel voorbestemd zĳ n 
tot een leven binnenshuis. Veel 
vrouwen zĳ n nauwelĳ ks opgeleid. 
Het vormingscentrum P3W wil 
daar verandering in brengen. 
Vrouwen leren lezen en schrĳ ven, 
volgen bĳ belstudies en krĳ gen 
praktĳ klessen over gezonde 
voeding of een vakopleiding. 
Daardoor staan vrouwen sterker 
in hun schoenen én ze nemen 
hun kennis en ervaring mee terug 
naar hun dorpen. Vaak richten ze 
daar een vrouwenvereniging op 
of ze starten lokale cursussen in 
hun kerk. Zo spelen steeds meer 
vrouwen een actieve rol in hun 
lokale gemeenschap en bouwen 
mee aan kerk en samenleving. En zĳ  
geven dit op hun beurt weer door 
aan hun dochters. 
Met deze collecte steunt u het 
werk van P3W in West-Papoea. 
Van harte aanbevolen!
Deze week wordt er gecollecteerd 
voor de diaconie, de eigen kerk en 
onderhoud pastorie
Wil je onze doelen steunen? 
Er zĳ n verschillende mogelĳ kheden 
om te geven; geef tĳ dens de fysieke 
dienst bĳ  het verlaten van de kerk; 
maak over via je bank of geef via de 
scipio app.
1e collecte is bestemd voor Kerk in 
actie: najaarszending Indonesië
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v. 
Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de 
eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. 
College van Kerkrentmeesters, 
o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor 
onderhoud pastorie
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v. 
College van Kerkrentmeesters, 
o.v.v. doel
Wordt vriend op facebook van 
de kerk Blokzĳ l- Scheerwolde 
en we delen met u en jou de 
bĳ zondere activiteiten, die er zĳ n in 
en om de kerk!
Kopĳ  eerstvolgende nummer voor 
het nummer dat vrĳ dags uitkomt: 
kopĳ  tot uiterlĳ k zaterdagmiddag 
12.00 uur naar Henk van Dalen 
hvandalen03@hetnet.nl

I.v.m. de corona crisis worden 
er geen gebruikelĳ ke erediensten in 
de kerk gehouden, maar meditatie 
diensten in het Protestants 
Centrum. Aanvang om 10 uur. 
Op zondag 8 november zal 
onze eigen predikant A. van 
Waard – Pieterse voorgaan en op 
zondag, 15 november ds. G. van 
Zanden uit Urk. In de dienst van 
8 november nemen we afscheid 
van 3 ambtsdragers, t.w. mevrouw. 
M. Winter en mevrouw G. van 
Bruggen als diaken en van de heer 
D. van Marle, penningsmeester/ 
kerkrent-meester. I.v.m. de beperkt 
beschikbare plaatsen wordt u 
verzocht om u voor het bĳ wonen 
van de dienst(en) telefonisch of 
via e-mail aan te melden bĳ  de 
scriba. Telefoon: 0521-344266 of 
scribagiethoorn@gmail.com
Beste gemeenteleden, 
In het Ouderlingenblad voor 
Pastoraat en Gemeenteopbouw 
van november 2020 (nummer 
1119-jaargang 98) las ik onlangs 
het artikel over de Krappe Jas 
geschreven door theoloog, 
verhalenverteller en muzikant 
Gottfrid van Eck, tevens een groot 
liefhebber van de joodse verhalen-
traditie. Ik vond het zo mooi dat 
ik het door middel van dit blad 
graag met u/jullie wilde delen. Veel 
leesplezier gewenst.
Krappe jas
Op een winterse dag reist Avreml, 
een oude boer, naar de stad om 
een nieuwe jas te kopen. Om zich 
te wapenen tegen de ĳ zige kou 
heeft hĳ  een paar lagen kleren over 
elkaar aangetrokken: drie oude 
hemden, een wollen vest vol met 
gaten en ten slotte een versleten 
bontjas. Avreml mag er dan uitzien 
als een bedelaar, hĳ  heeft meer 
dan voldoende geld gespaard voor 
een spiksplinternieuwe winterjas. 
Hĳ  kĳ kt in de etalage van een 
kledingzaak, ziet een dure mantel 
hangen die hem wel bevalt en stapt 
naar binnen. “kan ik u helpen?”, 
vraagt de kleermaker. “Ik zou graag 
die mooie winterjas van u kopen. 
Daarin zal ik er respectabel uitzien, 
haast als een echte edelman.” De 
kleermaker schat de maten van 
Avreml in. Even later komt hĳ  
terug met een jas uit zĳ n voorraad 
en wĳ st zĳ n klant de weg naar de 
paskamer. De kleermaker wacht 
en wacht, maar de boer komt 
niet uit het kleedhokje. Af en toe 
klinkt er een kreun, een kreet of 
scheldwoord vanachter het gordĳ n.
De kleermaker vraagt: “Meneer, 
u komt er misschien niet helemaal 
uit. Wat kan ik voor u doen?” 
Avreml strompelt naar buiten, nog 
altĳ d gehuld in zĳ n oude kleren 
maar met één arm in de mouw 
van zĳ n nieuwe jas. “Meneer de 
kleermaker, u steekt de draak met 
mĳ . Deze jas is helemaal niet mĳ n 
maat. Veel te krap.” “Het is wel 

degelĳ k uw maat, maar u maakt 
uzelf belachelĳ k.” “Hoe bedoelt 
u?” “U moet eerst al uw lompen 
uittrekken, voordat deze nieuwe 
jas u ooit zal gaan passen.”
Commentaar
Deze parabel is afkomstig van 
rabbi Jacob Kranz, rondreizend 
maggied-verhalenverteller-
uit het 18 de eeuwse Dubno 
(Oekraïne). De moraal ervan 
lĳ kt vrĳ  eenvoudig. Als je een 
gerespecteerd mens wilt worden, 
moet je eerst je ruwe manieren 
en slechte gewoontes a� eggen. 
Anders wordt het een moeizaam 
verkleedpartĳ tje. Mensen prikken 
daar snel doorheen. Maar Jakob 
Kranz gaf er ook nog een diepere 
lading aan. Het volk Israël is net als 
die oude boer, zegt hĳ , wanneer 
het klaagt dat God in de Thora 
veel te hoge eisen stelt. “Aan de 
Tien Woorden en al Gods wetten 
kan niemand voldoen, wĳ  zullen 
altĳ d te kort schieten.” Eigenlĳ k 
zeggen ze daarmee geef ons een 
grotere mantel, want de krappe 
jas van Thora biedt ons te weinig 
leefruimte. Het probleem zit 
echter niet in de jas, maar in de 
drager ervan. Die moet eerst 
zĳ n oude kleren uittrekken, 
zĳ n “normale” manier van doen 
en denken a� eggen. Dan zal hĳ  
ontdekken dat de Thora juist Gods 
maatwerk is. In onze tĳ d wordt 
de weerstand tegen het geloof 
nog wel es zo voorgesteld: dan 
moet je je overgeven aan woorden 
uit een oud, versleten boek, je 
moet je onderwerpen aan strenge 
regels. Heel benauwend allemaal. 
Christenen worden nogal es gezien 
als veeleisende moraalridders, 
benepen types in te krappe jasjes. 
Maar het probleem zit ‘m niet 
zozeer in de moraal, maar eerder 
in de “ridder” die zich hult in het 
harnas van de moraal. Paulus 
schrĳ ft in zĳ n Romeinenbrief: “Het 
woord is dicht bĳ  u, in uw mond 
en in uw hart”- en dat betekent: 
de boodschap van het geloof 
die wĳ  verkondigen is dicht bĳ  u 
(Rom. 10,8). Geloven is niet ver en 
moeilĳ k. Het is vooral ontdekken 
hoe nabĳ  God eigenlĳ k is en hoe 
nabĳ  het goede leven dat Hĳ  voor 
ogen heeft. God wil mensen niet 
in een keurslĳ f dwingen dat hun 
niet past. Hĳ  accepteert onze 
zwakheden en tekorten, maar laat 
ook zien hoe het anders kan. Hĳ  
nodigt ons uit om een nieuwe jas 
aan te trekken. De jas van vrede 
en gerechtigheid, de jas van liefde 
en aandacht voor anderen, de jas 
van vergeving en verzoening. Een 
wĳ de jas waar de hele wereld in 
past. Maar zĳ n we bereid onze 
oude kleren naar de kringloop te 
brengen?” 

Voor u/jullie allen een gezegende 
week gewenst. Vriendelĳ ke groet, 
Petra van Wieringen.
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www.facebook.com/
pknkuinreblankenham

Bloemengroet: Uit de dienst van 
18 oktober zĳ n de bloemen naar 
mevr. W. Brouwer gegaan.
Kerkdiensten
Zondag 8 november gaat om 
10.00 uur Ds. C.P. Meĳ er uit 
Zwolle voor.
Zondag 15 november gaat Ds. 
Menkveld uit Belt-Schutsloot voor. 
Deze dienst begint om 10.00 uur.
Zondag 22 november gaat Ds. 
Lagerweĳ  uit Zwolle voor. Deze 
dienst is de laatste dienst van het 
kerkelĳ k jaar. Aanvang van de dienst 
is om 10.00 uur.
Beamerteam: In juli zĳ n de 
diensten weer begonnen. De kerk 
is corona roof ingericht en we 
houden ons aan de richtlĳ nen van 
het RIVM. Voor iedereen is de gang 
naar de kerk (nog) niet mogelĳ k. 
Door het beamerteam is er in de 
coronaperiode onderzoek gedaan 
naar de mogelĳ kheden voor het 
online uitzenden van de diensten. 
Vanaf 5 juli jl. wordt wekelĳ ks de 
dienst gestreamd en u kunt dan 
live meekĳ ken en luisteren. Mocht 
u op zondagmorgen om 10.00 uur 
verhinderd zĳ n kunt u de dienst 
later ook nog bekĳ ken via YouTube, 
zoeken op beamerteam Kuinre of 
kerk Kuinre. Ook via de website 
van onze kerk kunt u op de link 
komen. Elke week zĳ n er twee 
mensen nodig om de dienst te 
streamen. Daarom zĳ n we op zoek 
naar mensen die interesse hebben 
om ons team te komen versterken, 
zo is het mogelĳ k om bĳ  toerbeurt 
je in te zetten voor onze kerk. 
Mocht u interesse hebben, dan 
bent u van harte welkom. Wilt u 
eerst wat informatie dan kunt u 
bellen met familie Paulusma, 0527- 
231539. Namens het beamerteam 
alvast bedankt.
In tĳ den van corona is het goed 
om naar elkaar om te kĳ ken en 
een beetje voor elkaar te zorgen. 
Mocht u hulp nodig hebben, voor 
het halen van de boodschappen, 
medicĳ nen, post wegbrengen enz. 
dan mag u altĳ d Clara Mulder 
bellen op 0527-231367. O ja, denk 
niet: “laat maar.” Nee gewoon 
doen! We zĳ n er om elkaar te 
helpen.

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  zĳ n 
graag op de hoogte.
Met een vriendelĳ ke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.

Steenwijkerwold

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

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

Zondag 8 november
Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: ds. 
A.C. Veldhuizen (Langweer)
Op zondag 8 november mag 
ik bĳ  u voorgaan. Ik ben Aart 
Veldhuizen en woon in Langweer, 
waar ik in deeltĳ d werk als 
predikant in de Protestantse 
Gemeente daar. Daarnaast werk 
ik als geestelĳ k verzorger bĳ  een 

Lees verder op pagina 13
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 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
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Bloemengroet: Uit de dienst van 
18 oktober zĳ n de bloemen naar 
mevr. W. Brouwer gegaan.
Kerkdiensten
Zondag 8 november gaat om 
10.00 uur Ds. C.P. Meĳ er uit 
Zwolle voor.
Zondag 15 november gaat Ds. 
Menkveld uit Belt-Schutsloot voor. 
Deze dienst begint om 10.00 uur.
Zondag 22 november gaat Ds. 
Lagerweĳ  uit Zwolle voor. Deze 
dienst is de laatste dienst van het 
kerkelĳ k jaar. Aanvang van de dienst 
is om 10.00 uur.
Beamerteam: In juli zĳ n de 
diensten weer begonnen. De kerk 
is corona roof ingericht en we 
houden ons aan de richtlĳ nen van 
het RIVM. Voor iedereen is de gang 
naar de kerk (nog) niet mogelĳ k. 
Door het beamerteam is er in de 
coronaperiode onderzoek gedaan 
naar de mogelĳ kheden voor het 
online uitzenden van de diensten. 
Vanaf 5 juli jl. wordt wekelĳ ks de 
dienst gestreamd en u kunt dan 
live meekĳ ken en luisteren. Mocht 
u op zondagmorgen om 10.00 uur 
verhinderd zĳ n kunt u de dienst 
later ook nog bekĳ ken via YouTube, 
zoeken op beamerteam Kuinre of 
kerk Kuinre. Ook via de website 
van onze kerk kunt u op de link 
komen. Elke week zĳ n er twee 
mensen nodig om de dienst te 
streamen. Daarom zĳ n we op zoek 
naar mensen die interesse hebben 
om ons team te komen versterken, 
zo is het mogelĳ k om bĳ  toerbeurt 
je in te zetten voor onze kerk. 
Mocht u interesse hebben, dan 
bent u van harte welkom. Wilt u 
eerst wat informatie dan kunt u 
bellen met familie Paulusma, 0527- 
231539. Namens het beamerteam 
alvast bedankt.
In tĳ den van corona is het goed 
om naar elkaar om te kĳ ken en 
een beetje voor elkaar te zorgen. 
Mocht u hulp nodig hebben, voor 
het halen van de boodschappen, 
medicĳ nen, post wegbrengen enz. 
dan mag u altĳ d Clara Mulder 
bellen op 0527-231367. O ja, denk 
niet: “laat maar.” Nee gewoon 
doen! We zĳ n er om elkaar te 
helpen.

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  zĳ n 
graag op de hoogte.
Met een vriendelĳ ke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.

Steenwijkerwold

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

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

Zondag 8 november
Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: ds. 
A.C. Veldhuizen (Langweer)
Op zondag 8 november mag 
ik bĳ  u voorgaan. Ik ben Aart 
Veldhuizen en woon in Langweer, 
waar ik in deeltĳ d werk als 
predikant in de Protestantse 
Gemeente daar. Daarnaast werk 
ik als geestelĳ k verzorger bĳ  een 

grote zorginstelling in Zuidwest 
Friesland (Patyna) en begeleid 
ik als supervisor/teambuilder 
predikanten, kerkelĳ k werkers, 
pastores en geestelĳ k verzorgers. 
Ook verzorg ik de leerbegeleiding 
voor kerkelĳ k werkers in hun 
verplichte nascholing op Hydepark 
in Doorn. De laatste jaren heb 
ik de charme van het dorpsleven 
ontdekt en hoe je daar ook als 
kleine kerkgemeenschap midden 
in het dorp volledig present kunt 
zĳ n. De Protestantse Gemeente 
te Steenwĳ kerwold is nieuw voor 
me en ik hoop op een mooie 
ontmoeting. ds. A. C. Veldhuizen, 
Langweer.
Zondag 15 november
Viering Heilig Avondmaal, aanvang: 
09.30 uur. Voorganger: ds. E. van 
Veen. Organist: Arjan Kroes.
Lezingen: Ezechiël 34:11-17 en 
Mattheüs 25:31-46. In de zwartste 
tĳ den van Israëls geschiedenis 
getuigen profeten ervan dat 
het niet zo eindeloos door zal 
gaan. Er zal een tĳ d komen dat 
die geschiedenis kantelt. Waar 
in tĳ den van ballingschap en 
overheersing alles nog duister 
is, zal ‘aan het einde van (deze) 
tĳ den’ Gods gerechtigheid door 
zĳ n toedoen doorbreken. Een 
grote verwachting. In deze dienst 
vieren we met elkaar het Heilig 
Avondmaal op een wĳ ze die anders 
is dan anders vanwege corona. 
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-steenwĳ kerwold.nl 
Bĳ  binnenkomst en bĳ  het verlaten 
van de kerk dient u een mondkapje 
te dragen. De dienst is te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl. I.p.v. 
een gift in de collectezak kunt u 
een bĳ drage overmaken per bank:
Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943 
53 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gem. Steenwĳ kerwold
Kerkrentmeesters: NL 17 
RABO 0149 0057 17  t.n.v. 
Kerkrentmeesters Protestantse 
Gem. Steenwĳ kerwold
Soms is er iemand
die licht uitspreekt
licht voor een week,
of voor veel langer.
Soms is er zo iemand.
van: Geert Boogaard
Actie Dorcas 2020
Dorcas: in actie komen voor de 
allerarmsten. Iets waar we als 
Diaconie jaarlĳ ks aandacht aan 
schenken door middel van een 
inzameling van voedselproducten. 
Door de problemen met het 
coronavirus, in verband met 
besmetting, is er dit jaar geen 
inzameling van voedselproducten. 
Door middel van een collecte, 
tĳ dens de eredienst van zondag 8 
november, willen we uw aandacht 
hier voor vragen. Op deze manier 
willen we solidair zĳ n met onze 
medemens die echt met een 
minimum aan middelen moet zien 
rond te komen. Ook kunt u uw 
bĳ drage overmaken op de rekening 
van de Diaconie, Banknummer 
NL 29 RABO 0149094353 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Steenwĳ kerwold. (met vermelding; 
“DORCAS”) Bĳ  voorbaat hartelĳ k 
dank voor uw steun.
Gespreksgroep Kĳ k op Geloof
Onze gespreksgroep Kĳ k op 
Geloof bestaat al enige jaren. We 

zĳ n begonnen met het gezamenlĳ k 
lezen van het boek Kĳ k op Geloof 
van Henri Veldhuis. Samen zoeken 
we antwoorden op vragen als: 
Wat geloof je eigenlĳ k nog en wat 
betekent het geloof voor jou en je 
huidige manier van leven? Hoe sta 
je in het leven?
We komen zo ongeveer eens in 
de 4 weken bĳ  elkaar, steeds op 
een avond. Het zĳ n waardevolle 
avonden waarop we elkaar 
inspireren en stof tot nadenken 
geven en bovenal elkaars mening 
en opvatting respecteren. De 
eerstvolgende bĳ eenkomst is op 
maandag 23 november om 19.30 
uur in Hoogthĳ . Voor het komend 
seizoen hebben we nog geen 
boek of thema uitgezocht. In deze 
bĳ eenkomst bespreken we de 
komende tĳ d de Bĳ belteksten die 
in de eredienst worden gelezen. 
Wilt u meedoen met onze groep, 
of eens een keer uitproberen of 
het u bevalt, dan bent u van harte 
welkom. Neemt u dan even contact 
op met ds. van Veen telefoon 58 85 
68 of de heer. Wubs tel 58 86 32.
Informatieavond
Zoals u wellicht heeft vernomen, 
heeft onze predikant ds. van 
Veen een beroep naar de 
Hervormde Gemeente Ruinerwold 
aangenomen. In deze gemeente 
is de predikantsplaats een 
parttimefunctie (0,5 fte). Het is 
de bedoeling dat ds. van Veen in 
Steenwĳ kerwold zĳ n functie voor 
50% blĳ ft uitoefenen. 
Het feit dat ds.van Veen binnenkort 
in twee gemeenten gaat werken, 
betekent niet dat de beide 
gemeenten gaan samenwerken. 
De beide gemeenten blĳ ven 
elk afzonderlĳ k functioneren. 
Er moet een werkplan voor 
de predikant zĳ n, waarin de 
uren worden verdeeld tussen 
de beide gemeenten en welke 
werkzaamheden daaronder 
vallen. De kerkenraad heeft, nu 
de gelegenheid zich voordoet, 
besloten om toestemming te 
vragen bĳ  de classis om de volledige 
predikantsplaats te wĳ zigen in een 
parttime predikantsplaats van 0,5 
fte.
Over deze voor ons ingrĳ pende 
beslissing willen wĳ  u graag ook 
mondeling, en wat uitgebreider, 
informeren op een te houden 
informatieavond op donderdag 12 
november a.s. van 19.30 uur tot 
20.30 uur in de kerk. U kunt, als u 
dat wilt, vooraf uw vragen indienen, 
zodat wĳ  op die avond informatie 
kunnen geven op de vragen die u 
heeft. Op deze avond zal ook de 
classispredikant ds. Klaas van der 
Kamp aanwezig zĳ n om de nodige 
informatie te geven en/of gestelde 
vragen te beantwoorden.
Ook zal er op die avond 
gelegenheid zĳ n de begroting voor 
2021 en de meerjarenbegroting in 
te zien. Het inzien van de   nanciële 
situatie kan ook altĳ d op een 
ander moment. U dient dan even 
een afspraak te maken met de 
penningmeester Dick Zeefat. 
In verband met de huidige 
coronamaatregelen mogen op 
deze avond maximaal 30 personen 
aanwezig zĳ n. U moet zich voor 
deze avond opgeven en wanneer 
er zich meer dan 30 mensen 
opgeven, zullen wĳ  tot loting 
overgaan. Om meer mensen te 
kunnen bereiken, willen wĳ  deze 
avond ook op Uitzending Gemist 
uitzenden. Wanneer u dat wilt, 
moet u dat ook vooraf kenbaar 
maken. U ontvangt dan een code. 

Stuur uiterlĳ k maandag 9 november 
een e-mail (bĳ  voorkeur) naar de 
scriba, de heer G. Dekker voor 
het bĳ wonen van deze avond, 
het opgeven voor de digitale-
uitzending en voor het indienen van 
vragen. Het mailadres is: scriba@
pk-steenwĳ kerwold.nl. tel. 06- 106 
506 72.
Bloemen
Met een hartelĳ ke felicitatie 
voor haar 94e verjaardag zĳ n 
de bloemen uit de dienst van 
zondag 25 oktober gebracht bĳ  
mevr. C.F. de Groot-Kramer 
aan de Boomsluiters. Op zondag 
1 november zĳ n de bloemen 
met een hartelĳ ke groet en 
een bemoediging gebracht 
bĳ  dhr. H Wardenier aan de 
Oldemarktseweg. 
Giften
Ds. van Veen ontving €40, €20 
en 3x €10 voor de kerk en €20 
voor de bloemen. Dhr. Klarenberg 
ontving €30 voor de kerk, mevr. 
Drenthen ontving €20 voor de 
kerk en dhr. Dedden ontving €20 
voor o.a. Kontakt.
Op de bankrekening van de 
Kerkrentmeesters kwamen de 
afgelopen periode de volgende 
giften binnen: 3 x €10, €15, €20, 2 
x €25,-, 2 x €50 en €300. Allemaal 
heel hartelĳ k bedankt voor deze 
giften.
Wĳ  gedenken
Met een dienst in onze kerk 
hebben wĳ  op vrĳ dag 23 oktober 
afscheid genomen van mevr. Ge 
Winters–Rodermond. Ge 
Winters overleed maandag 19 
oktober op de leeftĳ d van 86 jaar. 
Op 18 december 1933 kwam zĳ  ter 
wereld in Onna, op de Achterweg 
1. Op haar geboortekaartje stond 
de simpele tekst: Alles wel. 
Haar lagere schooljaren doorliep 
zĳ  in Onna en vervolgens de 
huishoudschool in Steenwĳ k. Na 
die huishoudschool is zĳ  gaan 
werken en met 17/18 jaar trok zĳ  
het huis uit om te gaan inwonen 
bĳ  een gezin in Zwolle. Zĳ  heeft 
daar gewerkt tot 1956. Dat was het 
moment dat zĳ  trouwde met Jaap 
Winters. 
Na hun trouwen hebben Jaap 
en Ge op verschillende plekken 
gewoond op Steenwĳ kerwold, het 
langst op Thĳ  bĳ  de werkplaats. In 
de jaren volgend op hun huwelĳ k 
zĳ n successievelĳ k de 5 dochters 
geboren. 
In die jaren bestierde Ge het 
huishouden en de werkplaats. Er 
was altĳ d genoeg te doen en Ge 
kon het allemaal aan. 
In 1995 overleed haar man Jaap, 
na een ziekbed van een maand 
of negen aan een hersentumor. 
In 2004 verhuisde zĳ  naar de 
Oostercluft in Steenwĳ k, het 
werden jaren dat zĳ  lichamelĳ k 
behoorlĳ k achteruit ging. In 2015 
verhuisde zĳ  naar de Meenthehof 
en het zĳ n daar 5   jne jaren 
geworden. Al heel veel jaren kwam 
Ge op de ouderenmorgen en 
samen aan tafel in Steenwĳ kerwold. 
Zĳ  sloeg nooit over. Zĳ  genoot er 
van om erbĳ  te zĳ n. Het christelĳ ke 
geloof leert dat we als mensen 
onderweg weg zĳ n. We maken 
allemaal een levensreis. Een leven, 
waarin God met je meegaat, of je 
nu lang of kort leeft. Een God, die 
er altĳ d is vanaf je geboorte tot het 
graf.
Misschien is dat wel één van de 
redenen dat het zo moeilĳ k is 
om te geloven omdat je moet 
vertrouwen op iets wat er wel 
is, maar waar je geen macht over 

hebt. In de taal van geloof van het 
geloof zeggen we vanmiddag dat Ge 
thuisgekomen is bĳ  haar hemelse 
Vader, waar zĳ  nu mag uitrusten 
van een lang leven. 
Wĳ  leven mee
Als u iets te melden heeft of door 
te geven betre� ende pastoraat, 
neem dan gerust contact op met 
de ouderling of met de predikant. 
Het leven van mensen is vaak een 
weg van op en neer. Zo ook in 
onze gemeente. Sommige mensen 
hebben veel zorg nodig. Er zĳ n ook 
mensen voor wie de toekomst 
onzeker is of die wachten op 
spannende behandelingen of nadere 
onderzoeken. En dan zĳ n er de 
mantelzorgers die soms zwaar 
belast worden, maar hun werk met 
veel liefde doen. Alle zieken en hun 
verzorgers sterkte toegewenst! 
Aandacht
Aandacht is eerbiedig.
Ze dringt zich niet op.
Ze kan wachten.
Ze laat vertrouwen groeien.
Aandacht is ontvankelĳ k.
Ze stelt zich open.
Ze leeft zich in.
Ze kan ontvangen.
Aandacht is tĳ d.
Ze neemt de tĳ d.
Ze jaagt niet op.
Ze overhaast zich niet.
Aandacht is attent.
Ze ziet het kleine.
Ze vergeet niet.
Ze doet wat ze zegt.
Aandacht is trouw.
Ze blĳ ft komen.
Ze houdt de lange duur vol.
Ze komt ook in moeilĳ ke tĳ den.
Aandacht is aanwezigheid.
Ze kent de waarde van er zĳ n.
Ze weet stil te zĳ n.
Ze is eenvoudig.
Aandacht heelt onze wonden.
Aandacht versterkt onze innerlĳ ke 
kracht.
Aandacht schept gemeenschap.
Gelukkig de mens die aandacht 
schenkt
en die aandacht ontvangt.
van: Marinus van den Berg
uit: Kĳ k eens naar de ander

Met vriendelĳ ke 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. Wĳ ermars, Postbus 
82, 8325 ZH Vollenhove. tel. 0527-
243860 scriba@hervormdvollenhove.
nl

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

Koster Kapel: mw. G. van 
Dalen, tel. 0527-246767 kapel@
hervormdvollenhove.nl

8 november om 10:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. D. Wolters voor te gaan.
De organist is dhr. A. Kroeze. 
Collectes: Prot. interk.thuisfr.
(uitgez. militair), instandhouding 
van de eredienst, energiekosten. 
Voorbereiding Avondmaal.
8 november om 19:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt FocusTeam voor te gaan. 
Dienst voor de Focuskringen.
15 november om 10:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan. 
De organist is dhr. J. Bredewout. 
Collectes: diaconie, instandhouding 
van de eredienst, Rampgebieden. 
Heilig Avondmaal.
15 november om 14:30 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. Heilig 
Avondmaal.
15 november om 14:30 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. D. Wolters voor te gaan. 
De organist is dhr. A. Kroeze. 
Heilig Avondmaal.
15 november om 19:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. D. Wolters voor te gaan. 
De organist is dhr. J.P. van Eerde. 
Heilig Avondmaal.
Agenda
11 november 2020 om 10:00 uur, 
Bĳ belkring 60+, Tilvoorde.
17 november 2020 om 19:30 uur, 
Grote kerkenraadsvergadering, 
Kapel.
17 november 2020 om 19:30 uur, 
Focus gespreks- en bĳ belkring, 
Kapel.
24 november 2020 om 20:00 uur, 
Focus 3.4, LiveStream.
25 november 2020 om 10:00 uur, 
Bĳ belkring 60+, Tilvoorde.
Bĳ  de ochtenddienst van 8 
november
Op zondagmorgen 8 november 
lezen we met elkaar Lukas 10: 
25-37. Thema van de dienst is 
‘Kansen in het dagelĳ ks leven’. Jezus 
beantwoordt de vraag: ‘Wie is mĳ n 
naaste, die ik lief moet hebben?’ 
Hĳ  doet dat door de gelĳ kenis 
van de barmhartige Samaritaan 
te vertellen. Een abstracte vraag 
krĳ gt een concrete toespitsing. 
Hoe ben ik in mĳ n dagelĳ ks leven 
een naaste? Zeker in deze tĳ d is 
deze vraag meer dan ooit actueel. 
Hoe kĳ ken we naar elkaar om, naar 
de eenzamen, de ouderen en de 
kwetsbaren?
Dienst met de kringen
Helaas moest op 30 september 
de gezamenlĳ ke startavond door 
Corona afgelast worden. In plaats 
van deze avond willen we op 8 
november om 19 uur een speciale 
FocusDienst houden waarin alle 
kringleden worden uitgenodigd! Of 
alle… we moeten ons beperken tot 
30 aanwezigen.
Ter voorbereiding op deze dienst 
willen we alle gemeenteleden 
vragen om een foto van jezelf 
te maken op maandagochtend 
10 uur (of op dinsdagmiddag 15 
uur, als dat veelzeggender is voor 
je weekactiviteiten). En daarbĳ  
antwoord te geven op de volgende 
drie vragen:
1. Wat doe je op maandagochtend 
10 uur?
2. Wat is daar je vreugde en wat 
zĳ n daar je uitdagingen?
3. Hoe kunnen we als gemeente 
voor je bidden?
Wil je de foto en de antwoorden 
op deze vragen mailen naar: 
focus@hervormdvollenhove.nl
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Wil je daar ook bĳ  aangeven of 
we je foto en antwoorden mogen 
gebruiken bĳ  focusdiensten, zodat 
we concreter kunnen bidden 
voor mensen en hun leefwereld? 
Als je liever niet herkenbaar in 
beeld komt, dan gebruiken we 
je antwoorden “anoniem”. Stuur 
de antwoorden ook in als je niet 
bĳ  de dienst aanwezig kunt zĳ n. 
We willen graag een heel aantal 
concrete gebedspunten hebben 
om voor te bidden! Dus alle 
antwoorden zĳ n meer dan welkom!
Avondmaalszondag 15 
november
Om zoveel mogelĳ k gemeenteleden 
in de gelegenheid te stellen om 
fysiek avondmaal in de kerk te 
vieren willen we vier diensten 
organiseren:
10 uur, ds. Pap, Grote Kerk
14.30 uur, ds. Pap, Kapel
14.30 uur, ds. Wolters, Grote Kerk
19 uur, ds. Wolters, Grote Kerk
Giften
Het College van Kerkrentmeesters 
ontving voor de Kerk via de 
SKG rekening €100.00 van een 
dankbaar echtpaar en via Tina 
van Dĳ k €20.00. De Diaconie 
ontving via de fam. Kasse €10.00 
voor het bloemenfonds “uit 
dankbaarheid”, en via Lucie v.d. 
Niet €50.00 voor de collecte van 
zondag 18 oktober. Ook ontving 
het College van Kerkrentmeesters 
via Ds. Pap €10.00 voor 
de Kerk en via bankrek. nr. 
NL75RABO03018011886 €75.00 
voor de Kerk. 
Hartelĳ k dank voor deze giften.

Bloemengroet
Er zĳ n afgelopen week, als teken 
van medeleven en als groet van 
de gemeente, bloemen gebracht 
bĳ  dhr. Kasse, Leeuwte 44, bĳ  
dhr. Doosje, G, Schenckstraat 79, 
bĳ  dhr. Fakkel, J. v. Arkelstraat 
9 en bĳ  dhr. Klaver, D. van 
Bourgondiestraat 15.
Collecte voor de diaconie
De afgelopen weken ging de 
opbrengst van de digitale collecte 
naar de volgende doelen:
•4 oktober: Plaatselĳ k jeugdwerk
•11 oktober: Schoenendoosactie
•18 oktober: Wereld Voedseldag 
van de Voedselbank
•25 oktober: Gezamenlĳ k 
jeugdwerk
De collecte in de week voor 1 
november is bestemd voor de 
Najaarszendingsweek.
U kunt uw gift voor de diaconie 
overmaken op het volgende 
rekeningnummer:
NL 65 RBRB 0691 624 674 ten 
name van Diaconie der Hervormde 
Gemeente Vollenhove, met 
vermelding: ‘Collecte 1 november’.
Collecte voor het College van 
Kerkrentmeesters (CvK)
De tweede en derde collecte 
is voor het College van 
Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. 
De collecte van zondag 1 november 
is voor de instandhouding van de 
Eredienst en het Energiefonds. 
U kunt uw gift overmaken op 
bankrekeningnummer: NL75 
RABO 0301 8018 86 t.n.v. College 
van Kerkrentmeesters Hervormde 
Gemeente Vollenhove, met 
vermelding ‘Collecte eredienst’.
Schoenendoosactie

Wĳ  mochten dankbaar 106 mooie 
versierde schoenendozen in 
ontvangst nemen voor kinderen die 
leven in moeilĳ ke omstandigheden, 
en nu een onvergetelĳ k cadeau 
krĳ gen. Wĳ  willen u hier hartelĳ k 
voor bedanken.
Diaconie Hervormde gemeente 
Vollenhove/Sint Jansklooster

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

Vollenhove  STAD

Onderling Pastoraat
Draag elkaars lasten. (Gal. 6: 2)
Wees blĳ  met wie zich verblĳ dt, 
heb verdriet met wie verdriet 
heeft. (Rom. 12: 15)
Pastoraat is een opdracht aan de 
hele gemeente. Paulus gebruikt 
het beeld van het lichaam: als één 
lichaamsdeel pĳ n heeft, lĳ den alle 
mee. Omzien naar elkaar zou 
binnen de gemeente van Christus 
een grote vanzelfsprekendheid zĳ n! 
En toch lĳ kt het voor sommigen 
alsof de kerk pas langs is geweest 
als een dominee, of ouderling op 
bezoek is geweest. Maar niets is 
minder waard. Het bezoekje van 
je buurvrouw die ook lid is van 
de kerk en de belangstellende 
vraag bĳ  de supermarkt van een 
medechristen zĳ n even sterke 
uitingen van pastoraat namens 
en aan het lichaam van Christus. 
Natuurlĳ k zĳ n er binnen de 
gemeente ook mensen met 
bĳ zondere pastorale gaven en 
taken. Soms is een situatie te 
complex. Maar dat ontslaat 
niemand van ons van de opdracht 
om naar elkaar om te blĳ ven zien 
en aandacht voor elkaar te hebben!
Deze gedachte is natuurlĳ k niet 
nieuw – Paulus sprak hem al 
uit! Maar in deze tĳ d misschien 
actueler dan ooit. Zeker ook 
omdat het steeds lastiger wordt 
om ouderlingen te vinden. Binnen 
consistorie Stad zĳ n er bĳ voorbeeld 
momenteel maar twee pastorale 
ouderlingen actief. Reden daarvoor 
lĳ kt dat het steeds lastiger wordt 
om mensen te vinden die zich voor 
langere tĳ d structureel voor een 
vrĳ willigerstaak willen inzetten. 
Maar zoals met alles: vele handen 
maken licht werk! En we kunnen 
ook van de nood een deugd 
maken. In plaats van het pastoraat 
door een aantal ouderlingen en 
predikanten te verrichten, krĳ gen 
we nu de kans om de gemeente 
te herontdekken als een pastorale 
gemeente en opnieuw het belang 
van het onderlinge pastoraat onder 
de aandacht te brengen.
We vragen, kortom, inzet van u 
allen! Samen zĳ n we gemeente. 
En samen zien we naar elkaar om! 
Dat vraagt oprechte aandacht voor 
elkaar. En dat vraagt ook om het 
bĳ stellen van verwachtingen – dat u 
belangstelling van medechristenen 
gaat zien als pastoraat! En 
natuurlĳ k: als er complexe zaken 
spelen, dan staan predikanten en 
ouderlingen nog steeds klaar voor 
de gemeente. Geef het dan door! 
Als u nood ziet bĳ  uzelf of bĳ  
anderen, trek dan aan de bel. Zo 
geven we elkaar de kans om echt 
met elkaar mee te leven. Zo zĳ n 

we het lichaam van Christus, met 
ieder van ons een actieve functie 
ten dienste van het geheel!
Pastoraat
Else de Lange, Haven 9, is thuis na 
een geslaagde operatie. We bidden 
haar een goed herstel toe.
18+-catechese
De oudste groep van de Whats up 
komt in tegenstelling van eerdere 
berichten niet op donderdag, maar 
op dinsdag bĳ  elkaar. Op die dag 
blĳ ken de meeste jongeren te 
kunnen. We komen bĳ  elkaar in de 
Voorhof (met inachtneming van alle 
Corona-regels). De eerste volgende 
keer is dinsdag 10 november. 
Om 20.00 uur hoop ik jullie te 
ontmoeten!
Ten slotte
Nu de tweede Corona-golf over 
ons heen spoelt en velen fysieke en 
psychische klachten krĳ gen, geef ik 
u graag ter overweging een citaat 
mee van de Amerikaanse schrĳ ver 
Philip Yancey: ‘Omdat het Pasen 
is geweest, kan ik hopen dat de 
tranen die we laten, de klappen 
die we oplopen, de emotionele 
pĳ n, de droefheid over verloren 
vrienden en geliefden allemaal tot 
herinneringen zullen worden, net 
als Jezus’ littekens. Littekens gaan 
nooit helemaal weg, maar ze doen 
geen pĳ n meer.’

Met een hartelĳ ke groet,
Dick Wolters

 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. A. Raggers - Lok, Koriander 
245 in Vollenhove is opgenomen in 
het ziekenhuis in Zwolle.
Mevr. C.J.G. Voerman - 
Kruimer,Bonkenhaveweg 11 Sint 
Jansklooster is weer thuis na een 
operatie in het ziekenhuis in Zwolle
HEER, hoor mĳ n gebed, laat mĳ n 
hulpkreet u bereiken.
3Verberg uw gelaat niet voor mĳ , nu 
ik in nood verkeer.
Wil naar mĳ  luisteren, antwoord mĳ  
haastig nu ik roep.
4Mĳ n dagen vervliegen als rook, mĳ n 
gebeente gloeit als vuur.
Ik smeek: Mĳ n God, neem mĳ  niet 
midden in het leven weg,
uw jaren duren van geslacht op 
geslacht.
26Vóór alle tĳ den hebt u de aarde 
gegrondvest, de hemel is het werk 
van uw handen.
27Zĳ  zullen vergaan, maar u houdt 
stand, zĳ  zullen als kleren verslĳ ten,
u verwisselt ze als een gewaad en zĳ  
verdwĳ nen, 28maar u blĳ ft dezelfde, 
uw jaren nemen geen einde.
29De kinderen van uw dienaren 
zullen veilig wonen, ook op hun 
nageslacht rust uw oog. (Uit Psalm 
102)
In memoriam Roelof 
Mooĳ weer
Op 27 oktober 2020 is overleden 
Roelof Mooĳ weer (Leeuwte 10a 
in Sint Jansklooster) in de leeftĳ d 
van 82 jaar. Na een kort verblĳ f 
in het ziekenhuis te Zwolle werd 
duidelĳ k dat broeder Mooĳ weer 
niet te genezen was. Hĳ  werd de 
laatste dagen verzorgd in Nieuw 
Clarenberg. ‘Als het leven niet 

meer gaat zoals je had gehoopt, 
als je zoveel wordt ontnomen…’ 
Stond er op de rouwkaart. Het 
duidde ook op het afscheid dat de 
familie een paar maand geleden 
hebben moeten nemen van Truida 
Mooĳ weer- Lassche, moeder 
en oma. Ze overleed op 10 mei. 
Jarenlang gaf de zorg om zĳ n vrouw 
vulling aan het leven van Roelof. Er 
is in al die jaren geen dag voorbĳ  
gegaan of hĳ  moest zĳ n Geertruida 
spreken, zien en voelen. ‘Draagt 
elkanders lasten’- iets van de 
vervulling van die trouwtekst van 
Trui en Roelof zagen we voor ogen.
Roelof is geboren op 25 januari 
1938. Hĳ  was de oudste in een 
gezin van 4 kinderen. Na de 
lagere school in Vollenhove ging 
hĳ  naar de landbouwschool in 
Sint Jansklooster. Om met het 
boerenbedrĳ f te kunnen beginnen 
moest Roelof geld lenen- de eerste 
en de laatste keer in zĳ n leven- 
1000 gulden – het was een heel 
bedrag. Maar het boerenleven dat 
was alles voor Roelof. Het was 
een man en vader, later opa die 
zorgzaam was, gek met alles wat 
leeft; een vrolĳ ke, gemoedelĳ k man. 
Hĳ  deed veel voor de mensen in de 
buurt, was verzot op zĳ n kinderen 
Liesbeth en Ellen en later Guus en 
de kleinkinderen Swenn en Britt en 
natuurlĳ k zĳ n vrouw.
Jarenlang had hĳ  in de gemeente 
dienst gedaan als ouderling. 
Hĳ  bezocht de mensen 
thuis, maakte deel uit van de 
beroepingscommissie als er 
een nieuwe predikant gezocht 
werd. Nauwgezet maakte hĳ  
dienstroosters. Een klap was het 
toen uw vader rond de jaarwisseling 
van 2007 op 2008 geraakt werd 
door de gevolgen van verschillende 
hersenbloedingen. Hĳ  raakte 
linkszĳ dig verlamd, zĳ n karakter 
veranderde. Wonderlĳ k was de rust 
die Mooĳ weer de laatste werken 
uitstraalde. Tĳ dens de dankdienst 
voor zĳ n leven in de Grote Kerk 
op zaterdag 31 oktober, hebben we 
naast de trouwtekst uit Galaten 
nagedacht over Gods visioen van 
de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde. ‘ Ik zag een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde. Want de 
eerste hemel en de eerste aarde 
zĳ n voorbĳ , en de zee is er niet 
meer. 2Toen zag ik de heilige stad, 
het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel 
neerdalen, bĳ  God vandaan. Ze was 
als een bruid die zich mooi heeft 
gemaakt voor haar man en hem 
opwacht. 3Ik hoorde een luide stem 
vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods 
woonplaats is onder de mensen, 
hĳ  zal bĳ  hen wonen. Zĳ  zullen zĳ n 
volken zĳ n en God zelf zal als hun 
God bĳ  hen zĳ n. 4Hĳ  zal alle tranen 
uit hun ogen wissen. Er zal geen 
dood meer zĳ n, geen rouw, geen 
jammerklacht, geen pĳ n, want wat 
er eerst was is voorbĳ .’ We wensen 
Liesbeth, Ellen en Guus, Swen en 
Britt Gods nabĳ heid toe.
Ten slotte,
De coronacrisis hakt erin. 
Psychisch en medisch merken 
we de moeilĳ kheden maar ook 
economisch is het voor veel 
mensen een zorgwekkende 
onzekere tĳ d. Het pastoraat 
krĳ gt ook een enorme knauw. 
Terughoudend moeten we zĳ n. 
Mocht u een bezoekje op prĳ s 
stellen schroom dan niet om 
contact op te nemen met diaken, 
ouderling of predikant,
Ontvangt allen een vriendelĳ ke
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groet vanuit de pastorie aan de 
Leeuwte, ds. H.J.H. Pap

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

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot

Voor de zieken, voor de armen, voor 
de mensen met verdriet,
voor het kind dat blĳ ft proberen, 
maar toch denkt: “Het lukt met niet”.
Voor de zwerver die moet zwerven, 
en geen plek heeft waar hĳ  hoort,
is er altĳ d nog die Ene, die roept: 
“Kom maar aan boord”.
Laat de hoop niet langer varen. Kom 
aan boord!
Sta niet doelloos aan de kant, want er 
is een hart vol liefde.
Pak die uitgestoken hand!
Diensten 8 november
Belt-Schutsloot – 9.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld – 
Bevestigingsdienst. In deze dienst 
zal de heer B.J. Netjes worden 
bevestigd in het ambt van (jeugd)
ouderling. De heer W. van de 
Belt zal dan afscheid nemen als 
jeugdouderling.
Wanneperveen – 11.00 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld. 
1e collecte: Diaconie, 2e collecte: 
Kerk en onderhoud.
Diensten 15 november
Belt-Schutsloot – 19.30 uur – 
Voorganger: ds. J.P. van Ark. 
Wanneperveen – 11.00 uur – 
Voorganger: ds. Groen, Giethoorn 
– Jeugddienst. 1e collecte: 
Diaconie, 2e collecte: Kerk en 
onderhoud. 
Kerkdiensten Belt-Schutsloot
De volgende richtlĳ nen m.b.t. de 
kerkdiensten gelden in eerste 
instantie tot en met zondag 15 
november. De PKN adviseert zeer 
dringend om niet meer dan 30 
mensen in een kerkdienst toe te 
laten en gemeentezang wordt ten 
zeerste afgeraden. Geadviseerd 
wordt om mondkapjes te dragen 
tĳ dens verplaatsingen in de kerk.
Ondanks bovenstaande richtlĳ nen 
bent u/zĳ n jullie van harte welkom 
in de dienst. 
Voor het bĳ wonen van een dienst 
is het nog steeds noodzakelĳ k dat u 
zich van tevoren opgeeft.
Wilt u als gemeentelid (evt. met 
gezinsleden, dan wel graag het 
aantal personen doorgeven) 
een dienst bĳ wonen dan kunt 
u zich per e-mail opgeven voor 
vrĳ dagmiddag 12.00 uur voor de 
eerstvolgende zondag via scriba@
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Wanneer er plaats voor u is, krĳ gt 
u voor zaterdagmiddag 12.00 uur 
een bevestiging per e-mail. Krĳ gt 
u geen bevestiging, dan kunt u de 
dienst dus niet bezoeken. U kunt 
zich ook voor meerdere zondagen 
tegelĳ k opgeven maar houdt u 
dan wel in de gaten voor welke 

zondag u een bevestiging krĳ gt. 
De dienst wordt ook uitgezonden 
maar u komt niet in beeld. De 
camera is gericht op de voorganger, 
eventueel dienstdoende 
kerkenraadsleden en beamer.
NB: Wĳ  vragen u in ieders belang 
van het onderstaande goede nota 
te nemen:
-Houdt u aan de basisregels van het 
RIVM.
-Mensen die volgens de overheid 
onder de risicogroepen vallen 
worden geadviseerd extra 
voorzichtig te zĳ n omdat zĳ  
een verhoogd risico hebben om 
ernstig ziek te worden van het 
coronavirus. Zĳ  beslissen zelf of 
zĳ  een kerkdienst willen bezoeken 
(PKN).
- De kerk heeft een goed 
ventilatiesysteem maar er zullen 
ook ramen en/of deuren open 
staan in verband met de ventilatie 
en deze worden niet gesloten. 
-Wacht bĳ  de deur van de 
hoofdingang. De koster wĳ st u een 
zitplaats aan.
- Desinfecteer uw handen bĳ  
binnenkomst. 
- U mag niet zingen tĳ dens de 
dienst.
De dienst is ook te volgen via de 
site van onze kerk: 
www.pknwanneperveenbeltschut-
sloot.nl. U klikt dan op het tabblad: 
Kerk Media. De kerkenraad
Kerkdiensten Wanneperveen
Er wordt wekelĳ ks om 11:00 
uur een kerkdienst gehouden in 
de kerk te Wanneperveen met 
inachtneming van de landelĳ ke 
coronamaatregelen.
De volgende afspraken zĳ n 
gemaakt:
-Tĳ dens de diensten wordt niet 
gezongen.
-Men hoeft zich voorlopig vooraf 
niet aan te melden.
-Overige coronamaatregelen zoals 
maximaal aantal kerkgangers, 
afstand tot elkaar en goede 
ventilatie worden opgevolgd.
Op deze manier hopen wĳ  op 
een verantwoorde wĳ ze het 
gemeentegevoel met elkaar beetje 
bĳ  beetje terug te krĳ gen en bieden 
wĳ  gemeenteleden de kans om 
weer kerkdiensten bĳ  te wonen.
Wĳ  nodigen u en jou van harte 
uit om de diensten weer te 
komen bezoeken, uiteraard onder 
de voorwaarde dat u gezond 
bent en naar verwachting blĳ ft. 
Hartelĳ k welkom in de kerk te 
Wanneperveen. Mocht de situatie 
in Nederland veranderen dan 
passen wĳ  uiteraard de gemaakte 
afspraken aan. Kerkenraad 
Wanneperveen
Bloemen
De bloemen van 25 oktober 
werden in BS gebracht bĳ  de heer 
B. Beld aan de Vaste Belterweg.
In Wanneperveen gingen er 
bloemen naar de heer W. Soer, 
Veneweg, en de heer A. Wildeboer, 
Van Raalteweg
Zondag 1 november gingen de 
bloemen in BS naar de heer 
J. de Goede, Havezatherweg, 
i.v.m. ziekenhuisopname. 
In Wanneperveen werden 
er bloemen gebracht, ter 
bemoediging, bĳ  de heer Nĳ enhuis, 
Veneweg, en mevrouw Stap, Burg. 
Roegeweg.
Verantwoording
De collecte voor de diaconie 
in Wanneperveen op zondag 
25 oktober bracht €27,40 op. 
Ouderling H. Tooi ontving €10 
voor de bloemendienst. In de 
maand oktober is door Jennie 

Klaver €10 ontvangen voor de 
bloemendienst.
De diaconie collecte in 
Wanneperveen van zondag 1 
november bracht €46,25. De 
Avondmaalscollecte voor het Rode 
Kruis €94,- Ouderling B. van den 
Berg heeft een bedrag van €19,50 
ontvangen voor het verjaardag 
fonds.
Vanuit de Pastorie 1
Veel mensen menen dat God een 
God van toorn is in het Oude 
testament en een God van liefde 
en vrede in het Nieuwe Testament. 
Hĳ  is echter in de hele Bĳ bel 
dezelfde God. Het is waar dat in 
het Oude Testament staat dat 
God heilig en rein is en dat Hĳ  
degenen straft die tegen Hem in 
opstand komen. Maar het Nieuwe 
Testament zegt precies hetzelfde. 
Sterker nog, de meest dringende 
waarschuwingen voor het oordeel 
komen uit Jezus onderwĳ s (zie 
bv Mattheüs 7:14). Maar in het 
Nieuwe Testament wordt ook 
Gods liefde en genade benadrukt. 
Het geeft ons het grootste bewĳ s 
dat God van ons houdt, namelĳ k 
dat Jezus zĳ n leven heeft afgelegd 
voor onze redding (Johannes 3:16). 
Toch wordt ook in het Oude 
Testament herhaaldelĳ k geschreven 
over Gods liefde voor ons: ‘Ik heb 
je altĳ d liefgehad, mĳ n liefde zal je 
altĳ d vergezellen’. (Jeremia 31:3) 
Nog niet overtuigd? Beschouw dit 
dan als een uitnodiging om je Bĳ bel 
open te slaan en er in te lezen. Je 
zult gezegend worden als je God 
beter leert kennen ~ in al zĳ n 
gerechtigheid en liefde. Hartelĳ ke 
groeten, Ds. Menkveld.
Vanuit de Pastorie 2
Vorige week zondag ging de 
preek over het woord van God, 
de Bĳ bel. De Bĳ bel noemen wĳ  
woord van God, en dat is zĳ  ook. 
Maar dat wil niet zeggen dat elke 
tekst op dezelfde manier woord 
van God is. Tĳ dens de dienst heb 
ik onderscheid gemaakt tussen 
vier verschillende manieren 
waarop een Bĳ belwoord, woord 
van God is. Wat ik daarmee niet 
heb gezegd en niet heb bedoeld 
is dat die vier onderscheidingen 
gelezen kunnen worden als meer 
of minder serieus te nemen. Alsof 
een woord uit de 4e categorie 
minder belangrĳ k is dan in één 
van de andere categorieën. De 
hele Bĳ bel is woord van God, elke 
tekst is bruikbaar en betrouwbaar, 
maar niet elke tekst is op dezelfde 
manier woord van God. Daarom 
lezen we de hele Bĳ bel en bese� en 
we juist rond Hervormingsdag 
hoe belangrĳ k het is dat de Bĳ bel 
door iedereen gelezen kan worden. 
Hartelĳ ke groeten, Ds. Menkveld.

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

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke

Zondag 8 november 9.30 uur 
in Willemsoord ipv Blesdĳ ke. In 

deze dienst gaat ds. Gerrit van 
den Dool voor. Ouderling van 
dienst is Feikje Kloosterman 
en het orgel wordt bespeeld 
door Menno van der Vinne. 
De uitgangscollecte is voor het 
onderhoudsfonds, De bloemen 
worden bezorgd door Gerrit 
Hop. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Cor Sĳ besma 
(0521-588093). De zorg voor de 
kinderen is in handen van Marga 
Leemhuis. De opname wordt 
rondgebracht door de diaconie.
Zondag 15 november 9.30 
uur: In deze dienst gaat ds. Bram 
Bregman uit Emmeloord voor. 
Ouderling van dienst is Feikje 
Kloosterman en het orgel wordt 
bespeeld door Theun Hoen. 
De uitgangscollecte is voor het 
orgelfonds. De bloemen worden 
bezorgd door Cor Sĳ besma en 
de zorg voor de kinderen is in 
handen van Ummie en Charita. 
De opname wordt rondgebracht 
door Geert Dedden. De 
ophaaldienst wordt verzorgd 
door David Raggers (0521-
589515). 
Bĳ  de diensten. Op het 
rooster stond dat er op 8 
november dienst is in Blesdĳ ke. 
Omdat het moeilĳ k is om de 
coronarichtlĳ nen te volgen 
regels in Blesdĳ ke is deze dienst 
verplaatst naar Willemsoord.
Collecten. 25 oktober: diaconie 
€23,05; kerk €32,75 en de 
uitgangscollecte voor de actie 
schoenendoos: €106,25. Voor de 
kerk is een gift van €200,- binnen 
gekomen, alsmede twee giften 
van elk €50. 
1 november: diaconie: 
€20,90 kerk €35,15 en de 
uitgangscollecte voor de 
najaarszending: €55,25. Hartelĳ k 
dank voor uw gaven.
Bloemen. 25 oktober zĳ n de 
bloemen bezorgd als groet en 
bemoediging bĳ  de fam. Van de 
Bult, Steenwĳ kerweg 198 en op 
1 november zĳ n ze bezorgd als 
groet en bemoediging bĳ  mevr. 
W. Kuper (Ds. Schipperstraat 9)
Agenda. Op woensdag 
18 november komt 
vrouwenvereniging Martha om 
14.00 uur bĳ  elkaar in het lokaal 
van de kerk. Mevrouw Rink 
geeft een lezing over de Wet 
Maatschappelĳ k Ondersteuning.
Verjaardagen en jubilea. Op 
22 november hoopt de heer H.J. 
Berghuis van Woortman, Kon. 
Wilhelminalaan 32 zĳ n 83ste 
verjaardag te vieren. Namens 
de gemeente willen we hem 
een gezegend nieuw levensjaar 
toewensen.
Op 21 november hoopt de 
familie E. Van Ginkel en H. 
Koelewĳ n, Kon. Wilhelminalaan 
57 te gedenken dat ze 30 jaar 
getrouwd zĳ n. We wensen hen 
een gezegende dag toe.
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: Als gevolg van zĳ n bekering 
werd de 28-jarige Sarim uit 
Nigeria ernstig mishandeld 
door zĳ n vader en een groep 
jongeren uit zĳ n dorp. Sarim kon 
ontsnappen, maar moest wel op 
de vlucht voor zĳ n familie. Wilt u 
bidden voor Sarim?
Kopĳ  GZ. De kopĳ  voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlĳ k zondag 15 

november 12.00 uur bĳ  de scriba. 
Intussen gaan we de maand 
november binnen. We zĳ n 
dankbaar dat we nog steeds op 
zondag bĳ een mogen komen 
in onze dorpskerk. Fĳ n dat het 
allemaal op de aangepaste manier 
kan.
Ik hoop dat we als gemeente 
dit alles kunnen blĳ ven dragen. 
Het valt niet mee, daarvan zĳ n 
we ons zeer bewust. We zien 
zó uit naar ontmoeting, naar 
ontspannen met elkaar omgaan, 
naar een ‘normale’ kerkdienst 
met uitbundig zingen. Maar er is 
troost: we gaan niet alleen, we 
dragen het samen, en de Heer is 
ook in de nood van eenzaamheid 
en verlangen ons altĳ d nabĳ . Dus 
houd moed en heb lief!
Namens de kerkenraad een 
hartelĳ ke groet, Henry Bos 
ouderling-scriba
Van de predikant
Pastoralia. Charita Baars 
heeft al heel lang pĳ n aan haar 
pols. Afgelopen woensdag werd 
zĳ  daaraan geopereerd. We 
hopen en wensen haar toe dat 
zĳ  voorspoedig mag herstellen 
en dat de ingreep tot duurzame 
verbetering zal leiden.
Komende zondag, als 
we vanwege bekende 
omstandigheden niet in 
Blesdĳ ke maar in Willemsoord 
samenkomen, staat Mattheüs 
25: 14-30 op het rooster, de 
gelĳ kenis van de talenten. In die 
talenten gaat het om het kapitaal 
van het evangelie. Tom Naastepad 
deed de suggestie aan de hand 
dat het bĳ  de vĳ f talenten gaat 
om de vĳ f boeken van Mozes, de 
Tora; bĳ  de twee om de andere 
twee hoofddelen van de Joodse 
Bĳ bel, namelĳ k de Profeten en 
de Geschriften en dat het ene 
talent, dat wordt begraven, duidt 
op Jezus die Tenach tot vervulling 
brengt. Het overwegen waard. 
Spannend!
Tot slot in de bundel 
‘Schriftgedichten - Poëzie bĳ  
het kerkelĳ k jaar’ vond ik het 
volgende gedicht van André 
F. Troost, dat ik graag wil 
meegeven.
Voltĳ ds
God heb ik lief. Maar niet met heel 
mĳ n hart.
In doen en denken heb ik lief van 
tien tot acht
of daaromtrent. Ik ben eraan 
gewend parttime
van God te houden. En idem dito 
van mĳ n naasten:
ik wissel af. Van acht tot elf zo 
ongeveer, dan
wil ik mens en dier beminnen. Een 
avond
lang. Maar dan is het mĳ n tĳ d. Dan 
voel ik mĳ  bevrĳ d
van God en iedereen, en ben ik 
eindelĳ k mĳ zelf.
Of word ik dan pas slaaf? Graaf ik 
me in
al voor ik word begraven? Leef ik in 
een enclave
van duisternis? Ga ik ten onder in 
de nacht
die niets dan eenzaamheid kan 
baren?
God heb ik lief, dag in dag uit, 
steeds vierentwintig 
uren. Ik heb ze lief, zelfs in de 
nacht: mĳ n God, 
mĳ n kind dat roept, mĳ n hond, mĳ n 
zieke buren.

Een hartelĳ ke groet aan u, aan 
jou,
ds. Gerrit van den Dool

Vervolg van pagina 14
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nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw

skieën 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.
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uitvaartvandijk.nl
HELMICH VAN DIJK
06 51 88 2700 

HERBIEN MARIJS - VAN DER VEGTE
06 475 67 147

NIENKE APPERLO - IJTSMA
06 122 09 114

Als het om vertrouwen gaat!

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