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Klaar voor de start: af!
Startzondag: de doorgewinterde PKN-er weet dat die
dag ergens in september valt
en het voelt als een jarenlange traditie. Toch is het een
relatief nieuw fenomeen, pas
sinds de jaren tachtig staat
de startzondag vast op de
agenda in het kerkelijk jaar.

Met startzondag
wordt het nieuwe kerkelĳk seizoen ingeluid. Dat is weer iets
anders dan het kerkelĳk jaar, dat
begint op eerste advent.
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Commentaar

Nieuwe kansen
NOORDSCHESCHUT

VRIES

ee?
Nog geen a bonn

Gods liefde
laten zien bij
de kinderopvang

WOUTER BAKKER,

KERKELIJK WERKER ,

Feestelĳk
Er is altĳd ruimte voor de ontmoeting met elkaar. Zelf heb ik
gemerkt dat zo’n startzondag

ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020

DOOR DS.

DOOR ESTHER DE VEGT,

Voor iedereen
Vaak wordt al ver van tevoren nagedacht over de invulling
van startzondag. De landelĳke
kerk voorziet tegenwoordig in
een thema en allerlei materiaal,
zodat je niet zelf alles hoeft te
bedenken. Het thema voor 2020
is ‘Het goede leven - Bloeien in
Gods licht’.
De startzondag wordt veelal
gezien als een bĳzondere dienst,
één die voor alle generaties in
de gemeente aantrekkelĳk moet
zĳn. Dus zorgen veel gemeenten ervoor dat er in de dienst
een variatie is aan bĳvoorbeeld
muziek en dat er veel aandacht
is voor de kinderen en jongeren. Sommige kerken wĳken af
van het gebruikelĳke format van
de kerkdienst en kiezen voor
verschillende workshops. Ook
gebeurt het vaak dat er na de
dienst samen gegeten wordt en
in is de gezamenlĳke fietstocht
na afloop vaste prik.

F L E VO L A N D

In veel gemeentes zal het niet lukken iedereen tegelijk bij elkaar te krijgen. Dus moeten we kijken naar wat er wél kan.

Het was een verrassing. Aankomende studenten melden
zich massaal aan voor studentenverenigingen. Een verdubbeling ten
opzichte van vorig jaar. Sommige
verenigingen voeren zelfs voor het
eerst een ledenstop in. “We denken
dat nieuwe studenten na maanden
van lockdown behoefte hebben aan
nieuwe sociale contacten,” aldus een
voorzitter. Ook Renske werd geïnterviewd bĳ de NOS: “Ik was sowieso al
van plan lid te worden. Maar corona
was wel die extra motivatie om het
te doen. Anders is het lastig om contacten te krĳgen, je bent veel online.
Zie dan maar eens leuke vrienden
te maken. Dat gaat veel makkelĳker
via zo’n vereniging. ‘t Is beter dan
niks. Anders zit je maar alleen op je
kamer.”
Zou hetzelfde corona-effect ook bĳ
kerken straks gevonden kunnen worden? Her en der regeert de angst en
het ‘redden wat er te redden valt’.
Maar wellicht zĳn onze kansen wel
net zo verrassend. Eén op de drie
Nederlanders hield zich sinds de
uitbraak van het coronavirus meer
bezig met zingeving, volgens een
onderzoek van Alpha/R2 Research.
Wat als we nu online goed vindbaar
zĳn én de kerkdeuren goed open zetten? Een uitnodigend spandoek erbĳ
voor de zekerheid. En vooral: een
goed verhaal over God.
Nee, we kunnen niet het summum
aan beleving van geloof en kerkzĳn
bieden. Maar dat verwacht niemand
in deze tĳd van beperkingen. Het is
beter dan niks. Veel beter.

dat erg, vraag ik me af. Waarom
ook goed is om even bĳ te prazou je als gemeente niet vieren
ten na de zomervakantie. De
dat je weer aan de start staat van
meeste mensen heb je dan een
een seizoen met
poos niet gezien
mooie activiteien velen komen
JEZUS HAD HET NOOIT OVER ‘TERUG
ten?
uitgerust en
NAAR HET OUDE’, MAAR ALTIJD OVER
gebruind weer
‘OPNIEUW GEBOREN WORDEN’.
Anders
voor het eerst in
de kerk. Het werkt dan heel ver- Maar hoe zal de startzondag
bindend om het kerkelĳk seizoen er dit jaar uit gaan zien? Op
het moment dat ik dit artikel
te starten met een feestelĳke
schrĳf, moeten we nog steeds
dienst.
1,5 meter afstand van elkaar
houden en mogen we met maxiToch voelt niet iedereen dat zo.
maal 100 mensen samenkomen
Er zĳn ook voorgangers die er
in een kerkdienst. Hoe zorg
een ietwat ongemakkelĳk gevoel
je er dan voor dat je de hele
bĳ krĳgen, bĳ zo’n ‘gekunstelde’
gemeente met elkaar verbindt?
dienst die nou niet bepaald
In de gemeente waar ik werk,
representatief is voor de reguzal het in elk geval niet lukken
liere zondagse diensten. Maar is

om iedereen tegelĳk bĳ elkaar te
krĳgen. Dus moeten we kĳken
naar wat er wél kan. Wat dat
betreft is het voor mĳn gevoel
ook een startzondag van een
andere manier van gemeentezĳn
en liggen er genoeg kansen om te
grĳpen. Jezus had het nooit over
‘terug naar het oude’, maar altĳd
over ‘opnieuw geboren worden’.

Ingetogen zingen
in Dronten

Start leerhuis
Deventer

Orgelconcert
Lemelerveld

Zanger-pianist
Roon Staal

De kerk in Dronten organiseert
fysieke avonddiensten. Dominee
Thea de Ruĳter werkt mee aan
de sing-in deze avond. Het is wel
nodig dat men zich aanmeldt,
dit kan via de site. Vanwege de
beperkende maatregelen kunnen
maximaal 30 personen de zangavond bĳwonen. Uit volle borst
meezingen kan nog even niet,
ingetogen zingen wél!

Op loopafstand van station
Deventer en de parkeergarage,
bevindt zich het Etty Hillesum
Centrum, waar de komende
maanden leerhuisbĳeenkomsten
plaatsvinden. Een reden om deze
cursus te volgen kan zĳn: gezamenlĳk en hardop bĳbelteksten
lezen en daarover spreken, levert
meer inzicht op dan wanneer
iemand in zĳn eentje leest.

Een orgelconcert vol liederen van
Johannes de Heer! Ad Huetink
bespeelt het Monarke orgel. Het
liefst wil je dan natuurlĳk meezingen, maar dat mag nog even niet.
Gelukkig is neuriën wél toegestaan. Tĳdens het concert worden de richtlĳnen van het RIVM
gevolgd. Zie voor meer informatie
pagina 13 en www.huetinkroyalmusic.nl

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

Zondag 13 september, 19.00 uur, Dronten, Open Hof, aanmelden: pgdronten.nl/aanvraagformulier-avonddiensten

Dinsdag 15 september, 19.30 - 21.30 uur, Deventer,
Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, € 7 (per keer)

Hĳ is erbĳ
Wat dat betreft vind ik het landelĳke thema goed gekozen.
Want hoe dan ook is God erbĳ
en verschĳnt hĳ met ons aan de
start van dit bĳzondere nieuwe
kerkseizoen.

Zaterdag 19 september, 20.00 uur, Lemelerveld,
WHZ-hal, Grensweg 17, € 10 (t/m 12 jaar gratis),

Behoefte aan een goed verhaal en
nieuwe contacten na maanden van
lockdown. Besef dat een nieuwe relatie leggen veel eenvoudiger gaat via
een kerk. Toch niet verbazingwekkend als zulke dingen blĳven? Anders
zit je toch maar alleen op je kamer?!

Zaterdag 31 oktober, 20.00 uur, Schoonebeek, Protestantse Kerk, info & reserveren: www.roonstaal.com
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overdenking

zondag 13 september 2020

Online
jongerendiensten
Veel kerken zitten door corona
toch wel wat met de handen in het
haar. Hoe kun je nu aantrekkelĳk
jeugdwerk organiseren? Hoe houd
je jongeren bĳ de kerk en geef je
ze geestelĳke voeding? Heartbeat
Nederland, een christelĳke jongerenbeweging voor jongeren vanaf
16 jaar houdt de aankomende
periode maandelĳks zogenaamde
‘watch parties’. Online diensten,
maar dan net even anders. Zie pagina 10 om meer te lezen over dit
bĳzondere initiatief.

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

valt, ben je verontwaardigd:
‘Waaraan heb ik dit verdiend?’

Prediker 9:7-10

De uiteindelĳke conclusie is: het
bestaan is leeg en vluchtig. Je
zwoegt en zwoegt, maar voor
je het weet ben je dood. De ene
keer straalt de zon, maar dan
komt al snel de regen erachteraan. De wind waait waarheen
hĳ wil. Het leven heb je nooit in
de hand.

DOOR
DS. DICK WOLTERS,
VOLLENHOVE

Zondag 13 september, 19.30 uur - 20.30 uur,
heartbeatnederland.nl of mail vragen/opmerkingen
naar: info@heartbeatnederland.nl

Gods stem in
bedrijfsleven
De CBMC organiseert een workshop voor christelĳke ondernemers
over het verstaan van Gods stem
in de business. In een tweedaagse
cursus leren mensen hoe God
kan helpen bĳ hun bedrĳf. Door
deze workshop leren deelnemers
dat - in het besef dat God volledig
betrokken is op hun bedrĳf - mensen leren keuzes te maken samen
met God op operationeeel en strategisch vlak. Eén van de gevolgen
is dat het gevoel van eenzaamheid
als leider verdwĳnt. Koffie, thee en
lunch zĳn bĳ de prĳs inbegrepen.
Vrĳdag 18 en 25 september, 9.30 - 15.30 uur (9.00 uur
inloop), Rĳssen, Pultrum, Noordermorssingel 22, € 195

Training
Kerkrentmeester
Kerkrentmeesters voeren het
beheer over de materiële zaken
in de kerk en beslissen mee op
beleidsniveau. Een mooi ambt om
te mogen vervullen! De training
Kerkrentmeesters helpt kerkrentmeesters om nog meer van waarde
te zĳn voor hun eigen kerkenraad
en gemeente. Wat levert de training op? De kerkrentmeester
krĳgt onder andere inzicht in zĳn/
haar takenpakket, vaardigheden
en kennis om samen met collegakerkrentmeesters een goed en
gezond kerkrentmeesterlĳk beheer
te voeren. De bĳeenkomsten staan
in het teken van inwĳding in deze
kennis en de toepassing hiervan
in de praktĳk. Om de tweede bĳeenkomst een hoge effectiviteit te
geven, zal er in de tussenliggende
periode een digitaal aangeboden
huiswerkopdracht gegeven worden.
Maandag 26 oktober en 9 november, 19.30 - 22.00 uur,
Beilen, info@protestantsekerk.nl, € 40

Bril twee: noodlot
De tweede bril is de bril van
het lot, of erger nog het noodlot. Ook deze bril kom ik vaak
tegen. Als mensen zĳn we overgegeven aan de goden, speelbal
van het noodlot. Het goede
leven is een illusie. Wĳ zĳn
slachtoffer van wat ons overkomt. En als het ons even wel
goed gaat, hebben we simpelweg
geluk.

Het boekje Prediker toont ons een zoektocht
naar ‘het goede leven’. Wat
Bril drie: geschenk
maakt het leven het leven
Maar Prediker zet regelmatig
waard? Soms is het antwoord
ook een derde bril op. Dan
deprimerend: eigenlĳk is alles
wordt de toon
niets! Lucht en
anders, kĳkt hĳ
leegte. Ĳdelheid
HET GOEDE LEVEN IS NIET IETS WAT
anders naar het
der ĳdelheden.
JE VERDIEND, OF WAARVOOR JE GELUK
leven. Het is
Het leven is als
MOET HEBBEN. HET GOEDE LEVEN IS
de bril van het
de adem, grĳpen
EEN GESCHENK VAN GOD.
geschenk. Het
kun je het niet,
goede leven is niet iets wat je
het is vluchtig, het is weg voorverdiend, of waarvoor je geluk
dat je er erg in hebt.
moet hebben. Het goede leven
is een geschenk van God. Met
Bril één: maakbaarheid
die bril op, kĳk je anders naar
Hoe je het leven ervaart, heeft
gewone dingen. Want wat je
te maken met de bril waarmee
hebt, wat je doet, wie je ontje naar het leven kĳkt. Prediker
moet… alles is een cadeautje
kĳkt door verschillende brilvan boven dat je uit mag pakken
len. De eerste is de bril van de
maakbaarheid, een bril die velen en waarvan je kunt genieten.
van ons ook op hebben. Het
Genieten
leven is jouw project. Je plant
Genieten is niet groots en meeje toekomst, je werkt je idealen
slepend. Genieten is je dagelĳks
uit. Je succes heb je dus aan je
zelf te danken. En als het tegen- brood als een geschenk zien. Je

drank als een toegift. Je partner als een cadeau. Je verdient
het niet. Je hebt geen geluk. Er
is een liefdevolle God, die jou
geschapen heeft en die je al dit
moois schenkt. Het leven hoeft
niet goed te worden, je hoeft
het ook niet goed te maken.

Het leven is al goed, omdat God
in den beginne zei: ‘Het is zeer
goed!’
Het goede leven begint als wĳ
onze zoektocht ernaar staken,
als we het dankbaar uit Gods
hand aanvaarden!

Hoe je het leven ervaart, heeft te maken met de bril waarmee je naar het leven kijkt.

polderpraat

All animals are equal
DOOR DS.
GERHARD HEERINGA ,
SWIFTERBANT

All animals are
equal, but some animals are
more equal than other animals.
George Orwell maakt in zĳn
novelle Animal Farm op een
briljante wĳze gehakt van het
communistische systeem dat
zogenaamd op gelĳkwaardigheid
was gebaseerd. Verplichte kost
op de middelbare school. Alle
mensen zĳn gelĳk, maar sommige mensen…
Nee, ik heb het niet over Black
Lives Matter. Maar hierover: elk
mens is uniek maar er zĳn ook
bĳzondere exemplaren. Niet
belangrĳker, maar bĳzonder. Op
Bonaire kom ik ze wandelend in
de prille ochtend of in de wandelgangen tegen: mensen die
niet in een vakje te plaatsen zĳn,
nooit binnen de lĳntjes kleuren
en zich niet aan banden laten
leggen. Kortom. mensen met
een bĳzondere levenskracht,

met ADHD. Ook hĳ woont in
een kanuku van enkele hectares
met loslopende geiten, honden
Cecilio (92) woont in een kanuen varkens. Hĳ spreekt er met
ku, een stukje grond, huisje en
liefde over. Een enorme beer
wat dieren. Hĳ heeft Indiaans
wekt hem ‘s morgens om 5 uur
bloed van de eerste bewoners
door op de deur te bonken.
van het eiland voordat de SpanHĳ fokt en traint raspaarden,
jaarden hier in 1499 kwamen.
loopt rond in een
Hĳ woont in een
boxershort en
gammel huisje
ELK MENS IS UNIEK MAAR ER ZIJN
met een grote
met golfplaten
OOK BIJZONDERE EXEMPLAREN. NIET
grĳnslach op zĳn
waar wind en
BELANGRIJKER, MAAR BIJZONDER
gezicht. Franregen vrĳ spel
cesco woont alleen. Zĳn zoon
hebben. Een klein tanig manen ex-vrouw (zĳn derde) wonen
netje, zo goed als blind aan één
in Spanje. Maar ik vermoed dat
oog. Je kunt hem zo wegblazen.
hĳ weer een dushi (liefje) heeft.
Vergis je niet: Cecilio is een
Zĳn ogen twinkelen. Hĳ spreekt
taaie bliksem; hĳ verloor zĳn
een mengelmoesje van Spaans,
vader toen hĳ een peuter was,
Papiaments, Engels en Nederzat jarenlang op de grote vaart,
lands; de rest is lichaamstaal. In
was voorman in de zoutwinning, visser en wegenbouwer. Hĳ een hoek van de kamer ligt de
Spaanse Bĳbel open. Elke morpraat honderduit en heeft een
gen leest hĳ een stukje. Als we
geheugen als een pot: “Op 28
langslopen horen we hem uit de
februari 1947 meerden we aan
in Liverpool”. Soms kreupelt hĳ verte al roepen: ‘Koffie, koffie’!
4 kilometer naar het dorp voor
Josephine, midden 70, woont
twee biertjes!
in een container aan zee. Ze is
beeldend kunstenaar. Ze zaagt,
Francesco is een Columbiaan
veerkracht of creativiteit.

metselt, freest en draait nergens haar hand voor om. Ze
is klusjesvrouw voor een paar
appartementen en de luitjes
daar koken voor haar als wederdienst. Haar kinderen in Nederland hielden haar jaren geleden
een wereldbol voor. Ze prikte
met de ogen dicht: Bonaire.
Ze ging in haar uppie om nooit
meer terug te keren.
Elk mens is bĳzonder. Bĳ sommigen ligt dat aan de oppervlakte.
Bĳ anderen moet je zoeken.
Ook wie niet opvallen, hebben
een unieke schoonheid, omdat
we allemaal geschapen zĳn naar
het beeld van onze Schepper.
‘Beauty is only skin deep’. Mĳn
leraar Engels in 4 Havo werd
niet moe dit voortdurend te
herhalen. Huub Oosterhuis
dicht: ‘Delf mĳn gezicht op,
maak me mooi’. Dat heeft niks
met uiterlĳke schoonheid te
maken. Het is een hartstochtelĳke roep naar de medemens en
de Schepper om gezien te worden. Elk mens doet er toe.

D

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

Drenthe
AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 13 sept.: GK Aalden 10.00 ds. W. Hordĳk-v/d
Zwaag. H.A. Organist: Erik Nĳzink. Collecte: Avondmaalscollecte.
Kerkdienst 20 sept.: GK Aalden 10.00 ds. H. Cohen StuartFens, Oosterhesselen. Organist:
Hans de Graaf. Collecte: KerkinActie.
BOVENSMILDE
Onderstaande diensten zĳn
ook te volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1394PGBovensmilde
Aanmelden kerkdienst: voor
vrĳdagavond 20.00 uur via e-mail:
kerkbovensmilde@gmail.com of
tel./whatsapp 06-30125900.
Kerkdienst 13 sept.: 9.30 dhr.
D. Kruyt. Organist: Gea Hatzmann. Paaskaars aansteken:
Manon v/d Hoek. Collecten: 1.
Jeugdwerk-JOP. 2. Pastoraat. Bĳ de
uitgang: eredienst. Knd.: Leonie
Blomsma. Oppas: indien nodig
aanwezig.
Kerkdienst 20 sept.: 9.30 ds. S.
Kits. Startzondag. Organist: Nico
Meilof. Paaskaars aansteken:
Emma Koning. Collecten: 1. Kerk
in Actie-Zending. 2. Pastoraat.
Bĳ de uitgang: eredienst. Knd.:
Rosalie Smit. Oppas: indien nodig
aanwezig.
Wel en wee. Dhr. Anne de Vries,
Hoofdweg 134, 9421 PA Bovensmilde, werd eind juli opgenomen
in het WZA met een blindedarmontsteking die een acute operatie
behoefde. Een doorgaans eenvoudige ingreep die echter door een
fout van de chirurg bĳna dramatisch afliep. Gelukkig is dat niet
gebeurd, wel was een nieuwe operatie nodig. De fout is erkend; dat
neemt evenwel niet weg dat een en
ander leidt tot een lange herstelperiode van complete rust. Wĳ wensen hem beterschap en geduld.
Jarig. 18-09: mw. A. Appelo-Vennik, Prinses Beatrixstr. 9/28, 9422
HH Smilde: 89 jaar.
18-09: mw. P. Middelbos-de Boer,
J. de Walstr. 18a, 9421 PP: 81 jaar.
22-09: dhr. A. Bos, Kanaalweg 106a, 9422 BH Smilde: 87 jaar.
Jubileum. Dhr. J. Kappen en mw.
K. Kappen-Kreeft, van Lierswĳk
9, 9421 TH die op 15 sept. 25 jaar
zĳn getrouwd. Wĳ wensen u allen
een fijne dag en Gods zegen voor
de toekomst!
Bedankt. Op 20 aug. mochten
wĳ vieren dat we 40 jaar getrouwd
zĳn. Door de corona beperkingen
moesten we dit in een kleine kring
doen. Maar de vele reacties vanuit
de gemeente waren groots, met
zeer veel lieve kaarten, wensen
en bloemen, het voelde als een
graadmeter waar we onze rĳkdom mochten aflezen. Wĳ beleven 40-jaar huwelĳk als op weg
zĳn naar jezelf te vinden in elkaar.
Iedereen ontzettend bedankt. Met
vriendelĳke groet, Helma en Jan
Post.
Bedankt. Was blĳ verrast en wil

daarom iedereen bedanken voor
de bloemen die ik mocht ontvangen. Groeten, mw. Vos.
Vrouwenver. Ora et Labora.
Onze eerste bĳeenkomst is op
22 sept. om 12.30 uur in de consistorie. We gaan dan gezamenlĳk lunchen en daarna nog een
korte bespreking. De leden worden verzocht om het volgende
mee te nemen: bordje, soepkom,
bestek en kopje of mok voor koffie of thee. Verder de portemonnee want de kosten gaan we met
elkaar delen.
Gezamenlĳk Zondagsblad. De
inspiratiekrant van het Gezamenlĳk Zondagsblad is elk jaar in september beschikbaar! Met diverse
leesbare onderwerpen willen zĳ u
inspireren voor het komende kerkelĳk seizoen. Vanaf 13 sept. ligt
een stapel bladen op de statafel in
de hal om mee naar huis te nemen.
Voor degene die op 13 sept. niet
de dienst bezoeken: u kunt bĳ mĳ
thuis (Rozenstr. 41) een exemplaar
van dit blad ophalen.
Van de Oud Papier Commissie
Gezocht. Iemand die 1x per
maand oud papierbriefjes zou willen rondbrengen. Het gaat om de
route Kanaalweg/Hoofdweg vanaf
de van Liersbrug t/m de Norgervaartsebrug. Aantal briefjes 40
stuks. Aanmelden mag via: 0592413263 of per mail: reintbrink@
gmail.com of een briefje in de bus
van Witterweg 24. Opbrengst
maand juli 14.920 kg aan oud
papier/karton.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
I.v.m. de maatregelen betreffende het coronavirus worden
onderstaande diensten uitgezonden via internet. Op de website:
http://pkncoevorden.nl vindt u
meer informatie en een directe link
naar deze uitzendingen.
Ook kunnen deze diensten door
80 gemeenteleden bezocht worden. Voor het bezoeken van de
diensten moet u zich van tevoren
aanmelden via het e-mailadres:
stadskerk@pkncoevorden.nl . of
reserveringsingelkerk@pkncoevorden.nl
Kerkdienst 13 sept.: Singelkerk 10.00 ds. H. KauffmannSchaap. Organist: Jan Kamphuis.
Kerkdienst 20 sept.: Singelkerk 10.00 ds. E. de Vries-Baarlink. Organist: Ronald Ĳmker.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerken met Vaart. De prot.
kerken van Zwartemeer, Klazienaveen, Erica en Nieuw-Amsterdam
Veenoord starten een nieuw initiatief onder de naam ‘Kerken met
Vaart’. Alle kerken staan min of
meer aan de Hoogeveense Vaart,
maar de naam wil ook zeggen dat
ze vaart, in de zin van beweging,
willen houden in wat de kerken
organiseren. Sommige activiteiten kun je beter samen doen dan
alleen. Onder de naam ‘Kerken
met Vaart’ hopen ze de komende

tĳd meerdere laagdrempelige activiteiten te ontplooien die mensen
blĳ maken. Op 13 sept. wordt de
aftrap gegeven met ‘Goed goan an
de Vaart!’ Op deze zondag zĳn de
Noorderkerk, Nieuw-Amsterdam,
het Kruispunt, Erica, de EbenHaëzerkerk, Klazienaveen en prot.
gemeente Zwartemeer open tussen 10.00 en 13.30 uur. In al deze
kerken is een klein moment van
bezinning met onderdelen die
normaliter een onderdeel van
een reguliere kerkdienst vormen.
Daarnaast is er koffie/ thee op het
kerkplein. Er is genoeg ruimte voor
ontmoeting. Iedereen is van harte
uitgenodigd om mee te doen. Wel
zelf graag een lunchpakket meenemen. Het is de bedoeling individueel of met een groepje alle kerken
te bezoeken per fiets of met de
auto, als een soort pelgrimsroute.
Maar het is ook mogelĳk om één
kerk even binnen te lopen. Kinderen zĳn van harte welkom om mee
te doen. Wel graag even opgeven
via: scriba.prot.gem.erica@gmail.
com Toegang: gratis, vrĳe gift voor
de onkosten. Tĳdstip: 10.00-13.30
uur. U kunt op ieder moment
binnenlopen. Adressen locaties:
Noorderkerk Nieuw-Amsterdam,
Vaart Noordzĳde 139; Kruispunt
Erica, Verlengde Vaart Noordzĳde
64a; Eben-Haëzer Klazienaveen,
Langestr. 76; Prot. Gem. Zwartemeer, Verlengde Van Echtenskanaal
NZ 33.
Kerkdienst 20 sept.: 10.00 ds.
H. Klaassens. Startzoondag. De
dienst vindt plaats op het kerkplein
aan de Vaart. In deze dienst vindt
de bevestiging plaats van Hans
Brussee als jeugddiaken. We staan
stil bĳ het feit dat het Kruispunt,
onze huidige prot. kerk in Erica, op
17 november 1969 in gebruik werd
genomen.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 13 sept.: 10.00
ds. B. Breunesse. Bevestiging en
afscheid ambtsdragers. Kaars aansteken: Lola Kelder. Organist:
Irma Zuur. Oppas: Linda Schipper
en Rosalie Jutstra. Collecten: 1.
PK Jeugdwerk (JOP). 2. Diaconie.
3. Onderhoud. Bloemengroet:
diaconie.
Kerkdienst 20 sept.: 10.00
ds. B. Breunesse. Start- en doopdienst. Kaars aansteken: Casper Euving. Organist: Hendrikus
Vugteveen. Oppas: Astrid Euving
en Anika Pĳpstra. Collecten: 1.
KIA Zending. 2. Kerk. 3. Jaarproject Diaconie. Bloemengroet:
diaconie.
Jarig. Dhr. H. Renting, 11 sept.: 91
jaar. Adres: Boerhoorn 38, 7861
BW Oosterhesselen.
Mw. K. Aasman-Keen, 19 sept.:
84 jaar. Adres: Tilweg 11, 7863 TJ
Gees. Van harte gefeliciteerd, een
fijne dag en Gods zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Op zondag 13 sept. wordt de
NIEUWS VOOR HET GZ?
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aftrap gegeven met ‘Goed goan an
de Vaart!’ Op deze zondag zĳn de
Noorderkerk in Nieuw-Amsterdam, het Kruispunt in Erica, de
Eben-Haëzerkerk in Klazienaveen
en prot. gemeente Zwartemeer
open tussen 10.00 en 13.30 uur. In
al deze kerken is een klein moment
van bezinning met onderdelen die
normaliter een onderdeel van een
reguliere kerkdienst vormen. Daarnaast is er tussen 12.00 en 12.30
uur iets van koffie/thee, voor de
kinderen limonade, op het kerkplein en is er genoeg ruimte voor
ontmoeting. Iedereen is van harte
uitgenodigd om mee te doen. Wel
zelf graag een lunchpakket meenemen. Het is de bedoeling individueel of met een groepje alle kerken
te bezoeken per fiets of met de
auto, als een soort pelgrimsroute.
Maar het is ook mogelĳk om één
kerk even binnen te lopen. Kinderen zĳn van harte welkom om mee
te doen, voor hen zĳn er activiteiten gepland. Wel even opgeven via:
scriba.prot.gem.erica@gmail.com
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 13 sept.: 10.00 ds.
Elly van der Meulen. Taken voor
deze dienst: Linda Pals, Harry
Vos, Harold en Minke, Theresia
Seip, dhr. en mw. Van Noort, Piet
van Noort, Mark Pals en Peter
Vermaas. Deze zondag komt er
anders uit te zien dan u gewend
bent. Het wordt een gezamenlĳke activiteit van Kerken met
Vaart. Op deze zondag zĳn de
Noorderkerk Nieuw-Amsterdam,
Het Kruispunt in Erica, de EbenHaëzerkerk in Klazienaveen en de
Prot. Gem. Zwartemeer open tussen 10.00 en 13.30 uur. In al deze
kerken is een klein moment van
bezinning.
Kerkdienst 20 sept.: 10.00 ds.
T. Oldenhuis, Coevorden. O.v.d.:
dhr. P. Homan. Koster: Koen
Seip. Collecten: 1. Diaconie. 2.
Kerk. Bĳ de uitgang: gebouwen.
Oppas: Annet Benus. Bediening
beamer: Marcel Haan. Welkom:
fam. Visser. Bloemendienst: fam.
Kreukniet.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
A. Meĳering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 13 sept.: 10.00
dhr. M. Bruinewoud. Organist:
mw. Willy Misker. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Zuiderkerkgemeente.
3. Onderhoud gebouwen. Autodienst: mw. M. Meĳer en mw.
Jakobs: fam. A. Meĳering; mw. G.
Horstman en mw. Groothuis: fam.
R. Kiers. Lector: Henny Holwarda. O.v.d.: Albert Meĳering.
Bloemen: dhr. E. Bobbink. Koster: J. Lanjouw. Koffie: Jenne en
Hilly Lanjouw.
Kerkdienst in Coronatĳd. Tĳdens de kerkdiensten houden we
1,5 meter afstand tussen bezoekers in de kerk. De kerkzaal is
ingericht voor kerkgangers die zich
vooraf hebben aangemeld en geen
gezondheidsklachten hebben. De
gasten die de dienst wensen mee
te maken, komen binnen in het
portaal van de kerk. In het portaal
staan twee personen met hesjes
(coördinatoren genoemd) , die er
op toezien dat de gasten hun han-
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den ontsmetten met de aanwezige
ontsmettingsmiddelen en vragen
of er gezondheidsklachten zĳn.
Gasten met gezondheidsklachten
gerelateerd aan corona worden
niet toegelaten. Gasten die worden toegelaten, worden door de
coördinatoren naar de zitplaatsen
gebracht.
Zitplaatsen zĳn herkenbaar aan
kaartjes die op de bank zĳn
geplakt. 1. Zitplaats voor 2 huisgenoten; 2. Zitplaats voor alleengaande. Gasten worden verzocht
de aangewezen zitplaatsen in te
nemen, en deze niet meer te verlaten. Ook niet voor een praatje met
andere gemeenteleden.
Strikte regels. Aanmelden bĳ de
contactpersoon van de kerk; Huisgenoten mogen bĳ elkaar zitten; Bĳ
de ingang vind u ontsmettingsmiddel en doekjes; Ingang en uitgang
van de kerkzaal wordt duidelĳk
gemarkeerd als ook de looproute;
De ingang is in het voorportaal
aan de rechterzĳde; Toegelaten
personen moet worden gevraagd
of ze coronaverschĳnselen hebben; Ja, dan geen toegang; Nee,
dan kunnen ze naar de plaats worden begeleidt; Coördinatoren zĳn
te herkennen aan de BHV hesjes;
We schudden geen handen. We
begroeten elkaar met een knikje.
Toegelaten personen worden door
een coördinator naar de zitplaats
gebracht; Er wordt geen gebruik
gemaakt van de garderobe. Jassen meenemen in de kerkzaal;
Toiletgebruik moet tot het minimum worden beperkt. Ook hier is
ontsmettingsmiddel aanwezig; Er
mag tĳdens de dienst niet worden
gezongen; Collectes mogen niet
worden gehouden. Bĳ de uitgang
worden schalen geplaatst, waarin
iedereen zĳn/haar bĳdrage kan
leveren voor Diaconie, Gemeente
en Onderhoud; Na afloop van de
dienst mogen op aanwĳzing van de
coördinator gasten de kerk verlaten. Tussen de banken doorlopen
is niet toegestaan; Uitgang is de
deur bĳ de zitplaats van de koster;
De looproute is met pĳlen aangegeven; Tegen de looproute inlopen
is niet toegestaan, m.u.v. de coördinatoren.
Na de dienst is er gelegenheid koffie te drinken in de lokalen achter
de kerk. De ingang is buitenom het
gebouw. Na afloop van elke bĳeenkomst, worden zitplaatsen en de
omgeving daarvan ontsmet. Ook
wordt de kerkzaal geventileerd,
door alle deuren en ramen open
te zetten, gedurende tenminste
15 minuten.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis,
scriba, Watertorenweg 15, 7688
PX Daarle
Vanaf 2 aug. zĳn de ochtenddiensten in de kerk weer hervat. Vanaf
6 sept. zĳn ook de avonddiensten
weer opgestart. Het blĳft tevens
mogelĳk om de diensten online
mee te kĳken. Voor de mensen die
naar de kerk gaan is het van belang
dat u zich vooraf online opgeeft.
Dit kunt u doen via https://reserveren.gerefdaarle.nl Hier is ook meteen zichtbaar hoeveel plaatsen nog
beschikbaar zĳn. Opgeven kan op
donderdag en vrĳdag. Indien u niet
over de mogelĳkheid van online
reserveren beschikt kunt u gebruik
Lees verder op pagina 4
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maken van de mogelĳkheid om u
telefonisch aan te melden (0546697101).
Kerkdiensten 13 sept.: 9.30
en 19.00 ds. B. Heusinkveld.
Startzondag. Knd.: Lian Wetering (1, 2, 3), Anja Valk (4, 5, 6).
Oppas: Géranda Kamphuis, Zwanet Boeschen-Hospers en Jorinde
Immink. Bloemen bezorgen:
Gea Wessels.
Kerkdiensten 20 sept.: 9.30
en 19.00 ds. B. Heusinkveld. H.A.
Knd.: Gĳsbert Immink (1, 2, 3),
Jaëlle Valk (4, 5, 6). Oppas: Rolien
Voortman, Dinie Bartels en Anniek
Immink. Bloemen bezorgen:
Alie Reimink.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 13 sept.: VDK
9.30 ds. K. van Staveren. O.v.d.:
Maaike Hiemstra. Organist: Jan
Ferdinand Hooikammer. Lector:
Gerrit Hofman. Koster: Henk
Zomer. In deze dienst hopen we
Stan Schipper te mogen dopen, z.v.
Joyce en Jan Schipper. De Antenne 19.00 ds. Günter Brandorff.
O.v.d.: Aliejenne Beumer. Organist: Nico Aalberts. Koster:
Arjen Schollaardt.
Kerkdiensten 20 sept.: De
Antenne 9.30 ds. J. Zondag/
dhr. B. Viskaal. O.v.d.: Han van der
Haar. Organist: Nico Aalberts.
Lector: cie. Vredeszondag. VDK
19.00 ds. E. Wisselink. O.v.d.:
Janny Lok. Organist: Freddy
Bruins. Koster: Henk Zomer.
Collecten. 13 sept.: PKW en
KIA-JOP Nederland; 20 sept.: SKD
en KIA-Vredesweek.
Oppas. 13 sept. Nienke Bouwman
en Eline Grol; 20 sept.: Petra Warmelink en Mirthe Schuurhuis.
Kerkdienst bĳwonen? U bent
van harte welkom! Bĳ de kerkdiensten op de zondagochtend
zĳn weer 100 mensen welkom en
wĳ vinden het fijn te zien dat daar
steeds meer gebruik van wordt
gemaakt.
Hoe kunt u zich aanmelden
voor deze diensten. Via de site: bit.
ly/37IOsK7. Uiterlĳk woensdagochtend wordt er een uitnodiging verstuurd via de mail. Het is belangrĳk
om binnen 48 uur aan te geven
of u wel of niet komt. Reageert u
niet dan gaat het systeem er van
uit dat u niet aanwezig bent. Als u
aangeeft te willen komen dan krĳgt
u daarvan geen bevestiging meer;
wĳ rekenen op uw aanwezigheid.
Deze werkwĳze heeft onze voorkeur! Let op: de mail kan soms in
de map ‘spammail/ ongewenste
mail’ terecht komen! Stuur een
mail naar aanmeldendiensten@
pkn-dedemsvaart.nl Doe dit uiterlĳk voor zaterdagmiddag 17.00
uur: u ontvangt uiterlĳk vrĳdag of
zaterdag een mail of er nog plaats
is. Bel bĳ voorkeur op vrĳdagochtend met één van beide kosters:
Bert ten Brinke, tel. 612630 of van
Dedemkerk, tel. 616615. U hoort
meteen of er nog plaats is.
Zieken. UMCG, Postbus 30.001,
9700 RB Groningen (Hanzelaan 1,
9713 GZ Groningen): mw. C. Kuiper, Wilhelminastr. 9, afd. C3 k. 49.
Clara Feyoena Heem, Rheezerweg
73, 7771 TD Hardenberg: mw. G.
de Lange-Kleis, Schuttevaer 57,
revalidatie-unit 1, k. 12.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, J.
Weitkamplaan 4a, 7772 SE Har-

denberg: dhr. Arjen Geertman, De
Lisdodde 50, k. P17; mw. W. Reurink-Winters, Langewĳk 270C.
Weeksluitingen Dedem
Marke. 12 sept.: pastoraal team
RKK. Organist: ds. W. Visscher;
19 sept.: dhr. Jannes Smit. Pianist: Arjan Hagels.
Jongerencatechese & JOY!
We gaan weer van start! Met
elkaar luisteren we naar de Bĳbel. Een boek vol met spannende
verhalen over verraad, jaloezie,
real-life stories over groepsdruk
en maatschappelĳke issues. Ben jĳ
tussen de 12 en 16 jaar oud, dan
ben je van harte welkom om te
luisteren naar deze verhalen en de
link te maken naar jouw leven met
daarbĳ een mix tussen gesprek,
spel en creativiteit. Meer weten?
Kom naar de inschrĳfavond op 5
okt. in De Fontein. Vanwege de
maatregelen zal deze avond een
iets andere vorm hebben dan de
vorige keren. Tussen 19.00 en
20.00 uur is er gelegenheid om
je in te schrĳven. Gedurende het
seizoen worden de ontwikkelingen en bĳbehorende maatregelen
steeds goed in de gaten gehouden.
Mocht er gedurende het seizoen
wĳzigingen plaatsvinden wordt
hierover gecommuniceerd via de
mail, nieuwsbrief en de jeugd. Ook
mag je altĳd contact opnemen
met Jorien Beunk (jbeunk@pkndedemsvaart.nl).
Bĳbelkring. Ds. G. Brandorff
zal deze kring na het vertrek van
ds. K. van Staveren voortzetten.
De eerstvolgende keer zal in de
Fontein op donderdag 24 sept.,
van 9.45 uur tot ca. 11.30 uur. Frequentie: om de 2 weken. Op 24
sept. zullen we, voor de komende
tĳd, samen een keuze maken voor
thema’s en Bĳbelteksten.
Open kring. De eerste samenkomst op de 22 sept. in de grote
zaal van De Antenne.
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 13 sept.: 9.30 ds.
A. de Vries, Nĳverdal. 19.00 ds.
J. Wassenaar, Hellendoorn. Collecten: 1. Ned. Bĳbelgenootscha.
2. Alg. kerkelĳke arbeid. 3. Kerk.
O.v.d.: groep D.
Kerkdienst 19 sept.: 9.30 ds.
R. van Hornsveld. 18.00 ds. R. van
Hornsveld, ds. D. de Jong en ds.
G. de Goeĳen. Gez. Startzondagdienst. Collecten: 1. Diaconie.
2. Gemeenteopbouw. 3. Kerk.
O.v.d.: groep A.
Via kerkdienstgemist.nl kunt
u onze kerkdiensten digitaal meemaken.
Interactieve, gez. online
dienst 20 sept. Nu de vakanties voorbĳ zĳn en er een nieuw
seizoen aanbreekt, wordt het
kerkelĳk werk volop gestart. Dat
moment willen de 3 kerken van
Den Ham extra aandachtgeven. En
dat doen we samen op de startzondag. Dat de 3 kerken in Den
Ham samenwerken is niet nieuw.
Denk aan de diensten in het openluchttheater in Eerde en op de
Brink. En ook aan de gez. online
diensten, die de afgelopen maanden iedere zondag vanuit één van
de 3 kerken in Den Ham werden
verzorgd. Andere voorbeelden
zĳn het diaconaal project en de
vakantiebĳbelclub. En niet te vergeten de combo’s waarin jongeren
van de drie kerken ongeacht hun

kerkelĳke achtergrond als muziekgroep een boost geven aan een
dienst. Zo zĳn het 3 kerken die
elkaar versterken en steeds meer
over de kerkelĳke muren heen
in elkaars keuken kĳken. Per slot
van rekening dienen we allen één
Heer. En zĳn we allen in Zĳn grote
liefde met elkaar verbonden. De
voorbereidingen waren al in volle
gang, maar helaas moest tot uitstel worden besloten. Daarom
wordt het nu alleen een interactieve online dienst op 20 sept.
om 18.00 uur. De 3 predikanten
verlenen medewerking d.m.v. een
korte overdenking en panelgesprek. Root7 zal spelen en zingen
dat het een lieve lust is. Thema: De
wereld is verward, de mensheid
wordt steeds banger. Onthoud:
het kwaad schreeuwt hard, maar
Gods liefde zingt veel langer. Thuis
is deze dienst online te volgen via
kerkdienstgemist of kerkradio. U
en jullie kunnen via de eigen kerkelĳke kanalen inloggen. Het is een
interactieve dienst, dat betekent
dat u en jĳ kunnen reageren op
wat de predikanten naar voren
brengen. Laat die kans niet aan u/
jou voorbĳgaan. Aan het begin van
de dienst wordt bekend gemaakt
hoe dit kan.
Dankbetuiging. Bĳ deze wil ik
iedereen bedanken voor een kaartje, een bezoekje of een telefoontje
tĳdens ziekenhuisopname en bĳ
thuiskomst. Vriendelĳke groet,
Albert Kroeze. Lohuisweg.
Beste allemaal, tĳdens mĳn ziekzĳn hebben wĳ als gezin heel veel
medeleven ontvangen. Langs deze
weg willen wĳ u hartelĳk bedanken
voor uw steun en medeleven in
de vorm van gebed, kaartje, aanwezigheid of op welke manier dan
ook. Het heeft ons goedgedaan
te ervaren, hoe met ons wordt
meegeleefd. Momenteel ben ik aan
het revalideren in het Roessingh
en in het weekend ben ik thuis.
Met vriendelĳke groet, fam. A.W.
Bartels-Tumelers.

pknhardenbergheemse.nl. Deze
vragen zullen dan op de 2e avond
beantwoord worden. Op 14 sept.
is de gemeenteavond in de Höftekerk. U kunt hiervoor van 7
t/m 11 sept. reserveren. Voor de
gemeenteavond van 21 sept. in de
Hessenwegkerk kunt u reserveren
van 14 t/m 18 sept. Reserveren kan
op de gebruikelĳke manier via de
Scipio app, of door te bellen naar
het Kerkelĳk bureau via tel.: 0523680833.

HARDENBERG
Ouderen van harte welkom
in kerkdiensten. In de brief over
hervatting van kerkdiensten en
de bĳbehorende Corona regels,
wordt de indruk gewekt dat ouderen boven de 70 jaar niet welkom
zĳn. Ouderen (boven de 70 jaar)
zĳn van harte welkom, uiteraard
beslissen zĳ zelf of zĳ kerkdiensten
bezoeken.
Noaberschappen. Mocht u om
wat voor reden dan ook hulp nodig
hebben (omdat u bĳv. door verkoudheid, verhoging de deur niet
uit mag) dan kunt u een beroep
doen op de groep Noaberschap
van uw wĳk.
Gemeenteavonden over het
besluit gebouwen. Begin juli heeft
u kunnen vernemen wat het voorgenomen besluit is van de Alg.
Kerkenraad m.b.t. de gebouwen.
We willen hiervoor in de komende maand 2 gemeenteavonden
organiseren. Op beide avonden
zal dezelfde presentatie worden
gehouden. We moeten daarbĳ wel
rekening houden met de corona
regels. Het aantal zitplaatsen zal
beperkt zĳn. Mocht de belangstelling heel erg groot zĳn, dan
organiseren we evt. meer avonden. We zorgen er in ieder geval
voor dat kerktelefoon aan staat.
Eventuele vragen van mensen die
op de 1e avond via kerktelefoon
meeluisteren, kunnen per mail
gestuurd worden naar: scriba-ak@

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 13 sept.: 9.30 ds.
A. Estié, Oldebroek. O.v.d.: dhr.
R. Lennips. Diaken: dhr. B. Mellema. Collecten: diaconie, kerk
en gebouwen.
Kerkdienst 20 sept.: 9.30 ds.

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.
Kerkdienst 13 sept.: Kruiskerk 9.30 dhr. M. Vos
Jarig. Dhr. J. v.d. Kamp Lutten:
9-9-1947; mw. H. Lamberink-Benjamins, De Lutteresweg 21, 7775
PN Lutten: 10-9-1941; dhr. G. Mol,
Dedemsvaartseweg Noord 192,
7775 AM Lutten: 12-9-1933; mw.
A. Benjamins-Zaagman, Rheezerweg 73/De Delle, 7771 TD
Hardenberg: 13-9-1935; dhr. J. Nĳmeĳer, De Kerkdĳk 15, 7775 RA
Hardenberg:13-09-1938.
Dopen. Vorige week werden er 2
kinderen gedoopt Loïs Hendrianne
van Noord, d.v Nico en Léontine
en Siem Deterd Oude Weme, z.v.
Frank en Ingrid. Wĳ wensen de
doopouders en hun familie een
mooie dienst toe.
De bloemen gaan vandaag met
een groet van ons allen naar mw.
Johannes Korte Slagenweg 1.
Startzondag 2020. Op 27 sept.
is er weer de startzondag. Om de
juiste voorbereidingen te kunnen
treffen wat betreft de locatie (de
Kruiskerk of de Wildkamp) is het
belangrĳk dat u zich opgeeft voor
1 september. Afhankelĳk van het
aantal opgegeven mensen kan er
dan een locatie bekend gemaakt
worden. Opgave kan bĳ de beide
scriba’s.

komen
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Alphen aan den Rĳn (herv.,
Adventskerk), ds. S. de VriesTerpstra te Sint JohannesgaDelfstrahuizen (herv.)
te Easterein, ds. N.F. Vlaming
te Biggekerke-Meliskerke, die dit
beroep heeft aangenomen
te Ilpendam en Watergang
(herv.), ds. J.P. Ouwehand te
Houten (directeur GZB)
te Rĳssen (Open Hof, deeltĳd
50%), ds. D. van Keulen te
Luttelgeest, die dit beroep heeft
aangenomen
CHR. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Barendrecht, ds. A.J.T. Ruis
te Rotterdam-Kralingen
Beroepbaar

H. de Haan, Den Ham. O.v.d.:
mw. R. Willems. Diaken: dhr. W.
Wittenberg. Collecten: bĳdrage
PKN, kerk en gebouwen.
Meeleven. Er wordt niemand in
het bĳzonder genoemd, maar dat
wil niet zeggen dat er geen meeleven kan zĳn, integendeel!
Jarig. Op 14 sept. hoopt mevr. J.T.
ter Bekke-Meester, Liezenstraat
9 7685PV Beerzerveld, 73 jaar te
worden.
Op 30 sept. hoopt dhr. Eddy van
der Veen, Zĳpe 101, 8032HV
Zwolle, 50 jaar te worden.
Tekst. man/vrouw Gevraagd om
zĳn/haar leven volledig aan God te
geven. Aantal sollicitanten is onbeperkt. Alleen serieuze kandidaten
worden aangenomen. Geen andere
vergoeding dan een avontuurlĳk
leven dat met geen pen te beschrĳven is.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdienst 13 sept.: 10.00
uitzending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk met ds. G.
Timmer. H.A. Knd.: alle groepen
v/d uitgenodigde wĳken. Oppas:
aanwezig. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. 19.00 ds. G. Timmer.
H.A. en dankzegging. Collecten:
1. Diaconie. 2. Kerk.
Kerkdienst 20 sept.: 10.00
uitzending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk met ds. K.
Snĳder, Diever. Knd.: alle groepen
v/d uitgenodigde wĳken. Oppas:
aanwezig. Collecten: 1. Kerk. 2.
Diaconie.
Uit de gemeente. Zieken.
Onze gedachten gaan uit naar hen
die te maken hebben met ziekte en
zorgen, met gemis en verdriet of
spanningen die te maken hebben
met het wachten op uitslagen na
onderzoek. Laten we als gemeente
biddend om elkaar heen staan en
zo de gemeenschap met Christus
ervaren in voor en tegenspoed.
Hĳ kan en wil ons door zorgen
en verdriet heenleiden. Wat er
ook leeft en gaande is in het leven
van alledag het maakt voor Hem
geen verschil waarmee we bĳ Hem
komen. Hĳ houdt ons vast in de
onzekerheden van het leven en dat
mag en kan ons vaste grond onder
de voeten geven zodat we onze
levensweg in vertrouwen mogen
gaan aan de hand van onze Hemelse Vader. Hartelĳke groeten en
gezegende weken toegewenst.
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worden”, la
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mĳn zus en
kandidaat D.J. van Vliet te Ede matig naar
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Beroepen
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VS)
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verhalen. G
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Aandacht
DOOR DS. FOEKJE DIJK,
DALFSEN

Het bezoek is fijn.
We zĳn samen in
de stilte aangekomen die soms
onderlinge gesprekken een
onverwachte verdieping geeft.
Ze kĳkt me nadenkend aan,
probeert precies te formuleren
en zegt dan: “Als ik diep binnen
in mezelf kĳk, besef ik wat ik
werkelĳk van anderen wil: aandachtige oren die luisteren naar
wat ik zeg, vriendelĳke woorden
die mĳn bestaan en waardigheid
erkennen, zachte ogen die mĳn
zwakke plekken en onzekerheden accepteren …” Even zwĳgt
ze, en vervolgt dan met een
glimlach om haar lippen: “Misschien moet ik dan beloven die
persoon te zĳn voor de mensen
om mĳ heen!” Weer zwĳgen we
een poosje, de woorden blĳven
als het ware even in de lucht
hangen.

Yorick Breemes
uit Hollandscheveld

Echt een dorpsdominee,
maar dan anders

Met Hollandscheveld had Yorick Breemes
meteen een klik. “Zij konden mij in één uur
uitleggen wie zij waren en waarom zij mij
als dominee wilden.”

Dominee Yorick Breemes
woont sinds een jaar in de
prachtige pastorie van de
Gereformeerde Kerk Hollandscheveld, NieuwlandeGeesbrug. Met zijn 27 lentes
en een voorliefde voor
Metalmuziek met recht een
bijzondere dorpsdominee.
Zijn roots liggen in Rijssen.
“Doordat ik uit het oosten
van Nederland kom, voelde
ik me hier snel thuis. Ik versta de taal en de mentaliteit.”

DOOR ELLEN TER AVEST,
WIERDEN

Zĳn jeugd was volstrekt normaal. “Ik
schĳn op mĳn vĳfde al gezegd
te hebben dat ik dominee wilde
worden”, lacht hĳ. “Samen met
mĳn zus en ouders ging ik regelliet te Ede matig naar de kerk, maar in m’n
tienerjaren vond ik dat stom.
Logisch als je zestien bent en
EN
een beetje alternatief.”
ovell
S), ds. H. Werken in de kerk
(Michigan, Na de middelbare school is
Yorick van plan de opleiding tot
Lisse en geschiedenisdocent te gaan volgen. “Ik hield altĳd al van oude
Wit te
verhalen. Geschiedenis is mĳn
eerste liefde. Dus ik vertrok
naar de open dag op het Windesheim in Zwolle. Aldaar bleek
het lokaal vol. In plaats van voorJ. Roos te lichting over de lerarenopleiding
geschiedenis, belandde ik bĳ de
opleiding Godsdienst-pastoraal
NTEN IN werker. Ik vroeg mĳ af: hoeveel
mensen willen er nog in de kerk
werken? Toen hoorde ik een
s. R. Bakker stem zeggen: wie kan ik nog zenden? En ik wist dat ik goed zat.”

mĳ in één uur uitleggen wie zĳ
Dyslectisch
waren en waarom zĳ mĳ als
De studie beviel Yorick goed.
dominee wilden. Tevens boden
Tĳdens een stage in Arnhem zei
ze een fulltime job, wat voor mĳ
de predikant van die gemeente
ook belangrĳk was. Op 14 juli
dat hĳ eigenlĳk naar de universi2019 ben ik bevestigd. Ik voel mĳ
teit zou moeten gaan. Zelf had
een echte, klashĳ niet echt het
sieke dorpsdoidee om dominee
“TOEN HOORDE IK EEN STEM
minee. Een goed
te worden. Toch
ZEGGEN: WIE KAN IK NOG ZENDEN?
verhaal op zondag
besloot hĳ zich
EN IK WIST DAT IK GOED ZAT.”
en op de koffie
wel in te schrĳven
bĳ de mensen doordeweeks. De
bĳ de Protestantse Theologicoronacrisis gooide roet in het
sche Universiteit in Groningen.
eten. De kennismakingsronde
“Voor mĳ als dyslect was het
moest ‘on hold’ en de kerkdienHebreeuws vreselĳk”, herinnert
hĳ zich lachend. “Ik koos voor de sten zagen er ineens anders uit.
Erg jammer, maar de onlinedienpredikantsmaster en liep stage
sten hebben we snel opgepakt.”
in Vriezenveen, bĳ dominee De
Jong. Hĳ is nog steeds m’n leerGetrouwd
meester. Ik heb uiteindelĳk mĳn
preekconsent behaald, waarna ik In de eerste week van maart, de
laatste week dat de kerk open
mocht gaan preken.”
was, trad Yorick in het huwelĳk
met zĳn grote liefde Anne, die
Applaus
hĳ tĳdens zĳn studie in GroninOveral en nergens heeft Yorick
gen had ontmoet. “We hebben
gepreekt, maar vooral in het
ervoor gekozen om in Hollandoosten van het land. “De eerscheveld te trouwen. Dat vond
ste keer was loeispannend. Ik
de gemeente ook heel mooi. In
ging voor het eerst voor in een
de prachtige pastorie voelen we
dienst in de Westerkerk in Vrieons thuis en inmiddels woont
zenveen, de kerk waar ik stage
hond Viktor ook alweer een tĳdliep. De ouderling van dienst
je bĳ ons.”
die de mededelingen deed, zei
dat de voorganger drie nachten
Heavy metal
niet geslapen had, waarop de
In zĳn vrĳe tĳd leest Yorick
gemeente begon te applaudisseren om me moed te geven. Zo graag. “Geen romannetjes”,
leuk! Inmiddels was ik weer thuis grĳnst hĳ. “Ik houd van boeken waar ik wat van leer. Voor
gaan wonen in Rĳssen, waar ik
mĳn werk is het belangrĳk dat
wachtte op een beroep. Een
week voor m’n afstuderen had ik je je blĳft ontwikkelen, zowel
in Hollandscheveld gepreekt. Dat op geestelĳk als op maatschappelĳk gebied. Daarnaast houd
was een van de gemeenten die
ik van gamen en vissen en rĳd
mĳ begin januari 2019 belden.”
ik regelmatig naar Rĳssen om
vrienden op te zoeken. Ik luister
Naar Hollandscheveld
ook graag ‘harde’ muziek. Metal
Met Hollandscheveld had Yorick
of rock. Mensen vragen me wel
meteen een klik. “Zĳ konden

eens of er nu ook metalmuziek
in de kerk gaat klinken. Nou
nee, natuurlĳk niet. Ik vind het
gewoon mooie muziek. Misschien
kan ik er iets aan bĳdragen dat
christenen ietsje minder negatief
over metal gaan denken.”
Redactie
Leuk om te weten: u zult dominee Breemes na deze kennismaking vaker ontmoeten in de
kolommen van het Gezamenlĳk
Zondagsblad. Hĳ gaat binnenkort
deel uitmaken van de redactie.

Donorwet Vanaf 1 juli is de nieuwe
donorwet van kracht. Wie na een aantal
herinneringen geen keuze heeft doorgegeven, wordt automatisch donor. Dominee Yorick Breemes is afgestudeerd in
de medische ethiek en schreef zĳn scriptie over orgaandonatie. Zĳn interesse
werd gewekt tĳdens de stageperiode in
Vriezenveen. “Ik moest een catechisatieles voorbereiden en de nieuwe wet
was toen net gepresenteerd”, licht hĳ
toe. Ik ben me erin gaan verdiepen. Er is
geen goed of fout in deze kwestie: moet
je wel of geen donor zĳn? Ook uitspraken als ‘als jĳ geen donor bent, mag je
zelf geen orgaan ontvangen’ zĳn lastig.
Orgaandonatie gaat over kwetsbare
lichamen, het komt dichtbĳ mensen en
hun dierbaren. Ik probeer daarom niet
te oordelen. Het is nu meer dan eerst
een politiek onderwerp geworden, dat
vind ik lastig. Gaat deze wetswĳziging
meer donoren opleveren? Ik weet het
niet.” Yorick geeft lezingen en voorlichting over dit onderwerp. Tevens schreef
hĳ mee aan wetenschappelĳke publicaties.

Hoe waar is deze uitspraak. We
verlangen vaak van anderen wat
we zelf vergeten te geven. Luisteren, goed luisteren, luistert vaak
nauw! Kĳken, écht kĳken om
WE VERLANGEN VAAK VAN ANDEREN
WAT WE ZELF VERGETEN TE GEVEN.

de ander te zien vergt innerlĳke
ogen die de eigen onzekerheden ook accepteren. Onderlinge
communicatie is gewoonweg erg
ingewikkeld. Om goed te horen
wat de ander vertelt of zegt, is
ruimte in de eigen geest nodig.
Open luisteren is een hele kunst
die niet iedereen machtig is.
Binnen onze geloofsgemeenschappen zouden we daar wellicht meer aandacht aan moeten
besteden. Aandacht aan de ander
die is zoals jĳ, maar toch heel
anders. Wanneer we het gesprek
aangaan met elkaar is het goed
om te bedenken dat de gesprekspartner vaak andere beelden bĳ
de woorden heeft dan jĳzelf.
Een poosje geleden las ik in een
interview: ‘We denken heel
gemakkelĳk dat de betekenis in
de woorden zit, maar de betekenis zit in onze hoofden.’ Een uitspraak om lang en diep over na
te denken. De betekenis die we
aan de woorden van een ander
toekennen, zit niet in wat we
menen te horen, maar veel meer
in wat onze eigen ideeën over de
gehoorde woorden zĳn. Werkelĳke aandacht voor de ander, zĳn
of haar waardigheid erkennen, is
voor velen een tour de force.
Misschien is dit iets om mee te
nemen het komend nieuwe kerkelĳke seizoen. Oefenen in aandacht voor elkaar: aandachtige
oren die werkelĳk luisteren naar
wat er wordt gezegd. Vriendelĳke woorden spreken, die het
bestaan van de ander de waardigheid toekennen waar ze recht op
heeft. En ja, vooral ook zachte
aandacht voor de zwakke plekken en onzekerheden die ieder
mens kent, en die juist de mens
tot mens maakt. Een kwetsbaar
openstellen, wat tenslotte tot
kracht wordt!
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druist tegen veel dingen
in. Geen geknuffel en geen
handen schudden meer,
alleen dat al….

RTV-tips
Zaterdag 12 september
KRO-NCRV | NPO2 | 18.45
Binnenste Buiten
Marcel en Rowita willen hun
eigen voedsel verbouwen en
meer leven met het ritme van
de natuur. Daarom vertrekken
ze naar een piepklein huisje in
het buitengebied van Drenthe.
Zondag 13 september
EO | NPO2 | 11.45
Nederland Zingt Dichtbĳ
De liefde voor kleding en de liefde voor Jezus zitten er bĳ Danielle Rebel al van jongs af aan in.
Ze heeft een duurzaam kledingmerk opgericht wat christenen
helpt om het gesprek aan te
gaan over het geloof.
Maandag 14 september
KRO-NCRV | NPO2 | 20.25
Verstopt
Wie de woning van Eduard van
Dĳk (78 jaar) binnen treedt,
komt in een andere wereld
terecht. Honderden geschiedenisboeken, schilderĳen, plastic
tassen vol papieren bevolken de
ruimte.

DOOR DS. TAMMO OLDENHUIS,
COEVORDEN

Een nog
gevaarlijker
virus
We hadden gedacht dat we
het geniepige virusje er wel
snel onder zouden krijgen,
maar om eerlijk te zijn is het
toch een beetje tegengevallen. Het steekt de kop zelfs
weer op en dus blijft het
oppassen geblazen op alle
fronten. Maar die afstandsmaatschappij zit nu eenmaal niet in onze genen en

Donderdag 17 eptember
KRO-NCRV | NPO2 | 18.45
Binnenste Buiten
Iets buiten Rotterdam wonen
Clarissa en Wilfred in een karakteristiek landhuis in Engelse stĳl
uit 1933.
Vrĳdag 18 september
EO | NPO2 | 16.35
Rail Away
Slovenië. De stad Bled is bekend
van het prachtige kasteel, dat
ruim 100 meter hoog op een
rots boven het meer uittorent.
Vlak voor het eindstation rĳdt de
trein over de op één na grootste
stenen boogbrug ter wereld: de
Solkanbrug.
Zaterdag 19 september
EO | NPO2 | 19.15
De Verandering
Vanessa groeide op in een gezin
waar agressie, drank en porno
om voorrang vechten. Op school
wordt Vanessa ‘hoer’ genoemd en
vanaf haar zestiende tippelt ze om
geld te verdienen. Hoe heeft haar
verandering plaatsgevonden?

Het aantal kerkgangers is nog
zeer beperkt. In kleine kerkgebouwen is een aantal bezoekers
van 25 zo ongeveer het maximum. Aanmelding is verplicht
en dat vol vol is, levert ook nog
eens de nodige teleurstelling op
voor mensen die graag komen
maar die dan te horen krĳ gen
dat er geen plek meer is in de

kunt stellen, zonder dat je meteen
het gevoel hebt verkeerd begrepen te worden. Datzelfde ervaar
ik tĳdens belĳdeniscatechisatie,
in gesprek met ds. Catherinus
Elsinga.
Laatst kwam ik thuis na een catechisatie en heb gebeden, misschien
wel een uur lang. Het was intens,
ik sprak vanuit mĳn diepste innerlĳk over mĳn misvattingen, m’n
onwetendheid en weerstanden.
Tĳdens dat uur kwam de Heilige
Geest over me, ik kan het niet
anders uitleggen en ik werd overstelpt door zo’n diepe vreugde, dat
hield ik niet voor mogelĳk... Nooit
eerder had ik zoiets gevoeld. Tegelĳk was ik zó dankbaar dat het mĳ
overkwam. Ik was al gelovig, maar
het leek wel alsof er plotseling een
paar schotjes doorbraken. Een
doorbraak, dat was het.
Begin vorig jaar is mĳn moeder
overleden. Ze was opgenomen
in het verpleeghuis. Samen met
een geestelĳk verzorger heb ik
haar tot het einde toe begeleid.
Mĳn moeder vond het goed dat
er met haar werd gebeden. Na
afloop stonden mĳn ogen vol tranen. Ik ervoer de aanwezigheid
van de Heilige Geest. Vlak voordat ze heenging, zei ze: ‘lk hoor
mĳn naam.... Ik word geroepen....’
Wonderlĳk hè. Het zĳn van die
bĳzondere dingen die ik meemaak,
sinds ik tot geloof gekomen ben.
Het overkomt me, terwĳl ik er
helemaal niet op uit ben.
-

Dinsdag 15 september
KRO-NCRV | NPO3 | 21.00
Pretty & Single
Door een pestverleden en nare
relaties loopt het zelfvertrouwen
van Ellen een flinke deuk op en
heeft ze nog steeds niet de liefde
van haar leven gevonden.
Woensdag 16 september
EO | NPO3 | 22.00
Jouw schuld dat ik dik ben
De 16-jarige Anna weegt bĳna
105 kilo. Weten de ouders van
Anna na zes weken dieet één lĳn
te trekken en hun dochter weer
op de goede weg te helpen?

Afstand houden moet nu eenmaal, omwille van jezelf en
omwille van je naaste want als
dat virus vat op je krĳ gt ben
je in de aap gelogeerd. Ondertussen hebben vele kerkelĳke
gemeenten de draad opgepakt
en kunnen weer kerkdiensten
worden gehouden, maar zingen
is nog steeds een linke bezigheid. Met het mooie weer van
de afgelopen tĳd konden er
openlucht diensten gehouden
worden en dan kon er toch
weer gezongen worden.

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

Nooit eerder zoiets gevoeld
In Tĳding, het blad van de missionaire organisatie IZB, staat een ontroerend eerlĳk interview met Marĳke
van der Struik uit Almelo. Ze groeide
op in een socialistisch gezin en kwam
pas op latere leeftĳd tot geloof.

ander virus extra leven ingeblazen heeft en dat is het virus
van de geestelĳke gemakzucht.
Geestelĳke gemakzucht is een
houding die men ook kende in
De huidige toestand heeft ook
gemakzucht in de hand gewerkt. de gemeente van Laodicea, niet
heet meer zĳn of koud, maar
De onlinedienst levert gemaklauw. Lauw in je geloofsleven
ken op. Je drinkt ondertussen
brengt de dood in de pot. Dan
een kopje koffie en mocht de
blĳ ft al snel de Bĳbel dicht en
preek niet bevallen dan kun je
verzinnen we langzamerhand
even surfen op internet. Oh,
onze eigen theologie over een
ik weet dat velen er echt voor
goede God die
gaan zitten want
aan het einde
het is kerktĳd
van onze dagen
en dan ben je
MET DOEMDENKEN
Petrus zegt dat
er. Maar kun je
HEBBEN WE TROUWENS NOG NOOIT
hĳ de hemelde jeugd zolang
EEN OORLOG GEWONNEN.
op de bank houpoort maar gauw
den, ondanks de
open moet doen
pogingen die worden gedaan om voor alle mensen, of je in prinde kinderen erbĳ te betrekken
cipe goed bent of niet.
met allerhande leuke YouTube
filmpjes of producties uit eigen
Je kon d'r wel eens bedrogen
keuken? Veel mensen houden
mee uitkomen. Wĳ hebben
hun hart vast en vrezen dat - als gewoonweg nieuwe inspiratie
het weer gewoon wordt - de
nodig, zeg maar inblazing van
kerkgang mager zal worden,
Gods Geest om te geloven, te
zo zelfs dat sommige kleine
hopen en lief te hebben. Daargemeenten zich wel moeten
voor heb je elkaar nodig, daaropheffen.
voor ben je kerk, om samen te
leven en te loven. Dat laatste
Met doemdenken hebben we
virus is vele malen erger dan het
trouwens nog nooit een ooreerste, het is maar dat we het
log gewonnen. Het probleem
weten.
is inderdaad dat dit virus een
herberg. In grotere kerkgebouwen zĳn helaas de beschikbare
plekken niet altĳd bezet.

U werd tĳdens een uitvoering van
het toneelstuk van de WĳkSafari
onwel. Gĳs (haar zoon, red.) zei
dat u dat wel een mooie dood
had gevonden. “Ja zeg, fantastisch.
Als ik daar zo aan mĳn einde was
gekomen! Dat was ook geweldig
geweest voor de bekendheid van
die WĳkSafari. Wat kĳk je me nou
aan met grote verbaasde ogen?
Wat wil je daarmee zeggen?”
Dat u zo luchtig over uw einde
praat. Plots ernstig: “Nou ja, dat
is gewoon realistisch. Op mĳn
leeftĳd en met mĳn vriendenkring
moet je wel. De een na de ander
krĳgt een terminale ziekte of valt
weg. Martine Bĳl bĳvoorbeeld, een
goede vriendin, kreeg hersenbloedingen. Een ander heeft kanker
en ik ken inmiddels ook iemand
met beginnende alzheimer. Die is
voortdurend in paniek. Ik word
maandag 81. Dan zou het toch
dwaas zĳn niet na te denken over
welk lot mĳ wordt toebedeeld?” Je
zou er ook bang van kunnen worden. “Ik ben alleen bang voor lĳden. Dat dood zĳn is niet meer
dan jammer. Je bent er een tĳdje
om jezelf bezig te houden en op
een gegeven moment houdt dat
op. Jammer. Meer niet.”
Je hart openen
Jan Hendriks is de nieuwe bisschop
van Haarlem-Amsterdam. De Telegraaf interviewde hem.

Niet meer dan jammer
In het wereldbeeld van oud-journaliste Hanneke Groenteman (81) is het
leven niet meer dan ‘een tĳdje om
jezelf bezig te houden’, vertelt ze in
het weekendmagazine van Tubantia.
lk besloot me over mĳn koudwatervrees heen te zetten en ging
naar de Alphacursus. Eén teen in
het water... Daarna sloot ik me
aan bĳ een ’groeigroep’ van ‘De
Ontmoeting’ in Almelo. Het is
een open kring, waarin je vragen

Het wordt buiten donkerder en
de gastheer springt op om het
licht in de koperen luchter aan te
doen. ”Bĳ sommigen spelen ook
oppervlakkige emoties mee. En er
zĳn mensen die door de seksuele
revolutie afstand namen van de

Kerk. Zĳ zĳn gewend geraakt aan
vrĳere seksualiteit en vrĳere relaties. Zĳ voelen wel: die Katholieke
Kerk, die denkt daar heel anders
over.” In één adem voegt hĳ eraan
toe: “Daarom zou ik het goed
vinden als de Katholieke Kerk
dat niet te veel op de voorgrond
plaatst.” Opgeruimd: “Eerst moet
je een band met God vinden en als
die groeit, ga je over bepaalde dingen vanzelf anders denken, je gaat
dingen anders beleven, je krĳgt
andere vreugdes.” Hĳ gaat sneller praten: ”Naarmate je minder
opgesloten zit in je eigen materiële wereldje en je eigen directe
behoeftebevrediging, wordt je
leven anders. Dan komen er stappen, ook op het gebied van seksualiteit. Dan wil je niet anders dan
stappen-zetten!” Maar een band
met God vinden: wat is de eerste
stap? “Ik denk je hart openen”,
reageert de bisschop onmiddellĳk.
Is dat niet wat abstract? “lk moet
het toch wel zo zeggen”, klinkt
het verontschuldigend. ”Het gaat
om ontvankelĳkheid. Een innerlĳke houding van luisteren. Dat
je niet van tevoren al redeneert
vanuit jezelf, maar dat je je hart
opent.” Zal menigeen niet reageren: ‘Mĳn hart staat wagenwĳd
open en er gebeurt niets!?’ “Het
begint ermee dat je bepaalde
ervaringen in je leven serieus
neemt. Iedereen maakt dingen
mee waarvan je denkt dat het
niet uit jezelf komt. Dan moet
je er het stickertje op kunnen
plakken...”, weer lacht hĳ verontschuldigend, “dat het van God
komt.” Een hele stap, erkent hĳ,
om je in onze tĳd aan zoiets over
te geven: ”Want het is gewoon
meer ’bon ton’ om te zeggen dat
je niet gelooft, dan om te zeggen
dat je wél gelooft.” […] ”Onze
belangrĳkste boodschap is, dat je
als mens bemind bent. Daarom
moeten er niet allerlei geboden
en verboden op de voorgrond
staan. Onze allereerste boodschap is, dat er een God is die
van je houdt.”
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CGOB De Herberg brengt gastouders en vraagouders bij elkaar

RTV-tips

Gods liefde laten zien bij de kinderopvang
Op zoek naar een gastouder met een duidelijke christelijke identiteit?
Dan ben je bij Christelijk Gastouder Bureau De Herberg aan het juiste
adres. Deze landelijke coöperatie heeft dertien vestigingen in Nederland. Marianne Westhuis (34) is sinds juni dit jaar de eigenaresse van
de Twentse vestiging. “Onze visie is dat de Bijbel het woord van God is,
dat Jezus Zijn zoon is, dat God van ieder kind houdt en dat dit verteld
mag worden”.

DOOR ELLEN TER AVEST,
WIERDEN

Marianne is
getrouwd en heeft
twee jonge kinderen. Ze wonen
in Nĳverdal. Na een aantal jaar in
de jeugdzorg te hebben gewerkt,
kwam De Herberg op haar pad.
“Ik was direct enthousiast. De
missie dat een christelĳke opvoeding in alle aspecten van het leven
terugkomt, onderschrĳf ik helemaal.
Basisprincipes
CGOB De Herberg hanteert vier
basisprincipes: elk kind is waardevol, elk kind is uniek, elk kind
heeft talenten en elk kind heeft
anderen nodig om zich te ontwikkelen. De omgeving waarin dit
gebeurt is belangrĳk. Veiligheid
en vertrouwen zĳn cruciaal. De
gastouders die zich aansluiten bĳ
De Herberg zĳn allemaal christen
en willen hun christelĳke waarden
en normen ook in de opvang uitdragen.”

Achteraf weet ik dat God ons
stapje voor stapje liet zien welke
kant we op moesten gaan in ons
“Ik heb een coördinerende rol”,
leven. Vooral mĳn man wilde
licht Marianne toe. “Ik voer
intakegesprekken met gastouders graag verhuizen naar een vrĳstaande woning. We bekeken er
en vraagouders. Het is belangrĳk
een aantal in Wierden, en op een
om de juiste match te vinden. Bĳ
gegeven moment
de intake krĳgen
reed ik langs de
gastouders onder
DE GASTOUDERS DIE ZICH
Woestendĳk en
andere de vraag
AANSLUITEN BIJ DE HERBERG ZIJN
dacht: ‘Als dit huis
wat God voor
ALLEMAAL CHRISTEN EN WILLEN HUN
nou eens te koop
hen betekent
CHRISTELIJKE WAARDEN EN NORMEN
stond…’ Een
en vraagouders
OOK IN DE OPVANG UITDRAGEN.”
week later stond
waarom zĳ kiezen
het te koop. God had een deur
voor een christelĳke gastouder.
geopend.”
Inhoudelĳk stel ik de laatsten
geen vragen, omdat zĳ niet allen
Droom
een christelĳke achtergrond heb“Als dit het huis is dat we moeben. Verder bezoek ik elke gastten kopen, geef me daar dan een
ouder minimaal twee keer per
reden voor”, was Ria’s gebed.
jaar en spreek ik de vraagouders
“Het was een klushuis en dat zag
ook jaarlĳks. Er zĳn momenteel
een twintigtal gastouders actief in ik eigenlĳk niet zo zitten”, ver-

Zondag 20 september
EO | NPO2 | 9.20
Zie je Zondag
We zĳn te gast bĳ de Nederlands
Hervormde Kerk in Dirksland.
Een grote bloeiende gemeente,
die een belangrĳke plaats inneemt
in het dorp en het eiland GoereeOverflakkee.
Maandag 21 september
KRO-NCRV | NPO2 | 20.25
Wei
De 2 Doc ‘Wei’ toont de impact
van dementie op een gezin.
Ruud Lenssen (34) filmde zĳn
ouders gedurende de laatste
twee jaar die zĳn vader nog
thuis kon wonen.

Twente en we vangen tachtig 75
kinderen op”.
De Droomboom
Ria van Burken (55) van Christelĳke Kinderopvang De Droomboom is aangesloten bĳ De
Herberg. Sinds
april 2016 is
zĳ gastouder;
voordien werkte ze in de
zorg. “Ik had
privé turbulente jaren achter
de rug en wist
dat mĳn jaarcontract als
verzorgende
niet verlengd
kon worden.
Maar ik wilde
graag met
mensen blĳven
werken. Toch had ik twĳfels, die
ik bĳ God bracht in gebed.”
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Gastouder Ria van Burken van De Droomboom:
“Het allerbelangrijkste is mijn voorbeeldfunctie.”

telt ze verder.
“God liet mĳ
in een droom
zien om met
kinderopvang
in de schuur
te beginnen.
Ons bod werd
geaccepteerd,
nadat een
andere geïnteresseerde
afhaakte. En steeds ging er weer
een deur open.”
En zo opende na een half jaar
klussen, in april 2016, christelĳke
kinderopvang De Droomboom
haar deuren.
Voorbeeld
Ria werd als gastouder ZZP-er,
schreef haar eigen pedagogisch
ontwikkelplan en bereidde zich
voor op kleinschalige kinderopvang voor 0-4 jarigen. Zĳ kwam
o.a. in contact met De Herberg
en ging met hen samenwerken.
Waaruit blĳkt eigenlĳk de christelĳke identiteit bĳ de opvang? “Ik
bid met de kinderen en we lezen
uit de Bĳbel. Met de wat oudere
kinderen praat ik erover door, de
kindjes van nul en één jaar luisteren mee. We zingen ook veel
christelĳke liedjes, zoals: ‘Ik ben
dapper als David’. Dat liedje zingen we bĳvoorbeeld als een kind
iets eng of spannend vind. En het

allerbelangrĳkste is mĳn voorbeeldfunctie, ik wil Gods liefde
laten zien.”
Welkom
Zĳn alleen christelĳke kinderen
welkom bĳ een gastouder van
De Herberg? Marianne: “Nee
hoor, alle kinderen zĳn welkom.
Ik praat met de vraagouder om
te bepalen welke gastouder het
beste bĳ hun kind past. Verder is
elke gastouder vrĳ om eigen keuzes te maken, ook in de aanpak.
Bĳvoorbeeld veel buiten spelen of
knutselen - beide is goed.”
“Gastouders krĳgen een sterke
band met de kinderen”, vervolgt
Marianne. “Dat klopt”, beaamt
Ria. “De eerste kinderen kwamen als baby bĳ mĳ en vier jaar
later heb ik ze uitgezwaaid naar
de basisschool.”

Coördinator Marianne van De Herberg: “Ik praat met
de vraagouder om te
bepalen welke gastouder het beste bij
hun kind past.”
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Dinsdag 22 september
Max | NPO2 | 20.25
De Kunstdetective
In deze afl evering draait het om
een Ethiopische kroon en Visigotische reliëfs. In een koffer
bleek een gestolen keizerskroon
te zitten.
Woensdag 23 september
NTR | NPO2 | 22.15
Andere Tĳden
Eind jaren negentig -twintig jaar
geleden- wordt politiek-correct
Nederland opgeschrikt door
een rector van het Niels Stensen College in Utrecht die aan
de bel trekt. Hardop klaagt hĳ
dat er teveel Marokkanen op
zĳn school zitten.
Donderdag 24 september
KRO-NCRV | NPO2 | 20.25
Binnenste Buiten
Elly en Johan kopen het voormalige stadhuis van Steenbergen
en verbouwen het tot hun eigen
paleis met genoeg ruimte voor
hun hele gezin.
Vrĳdag 5 september
Max | NPO1 | 20.30
Bed & Breakfast
De B&B-houders slapen deze
week in de Bed & Breakfast van
Berna en Jerom in Gelderland.
De lokale weerboer vertelt hen
daar meer over de stand van
de natuur in de Achterhoek.
Informatie voor de RTV-tips kunt u
mailen naar: jgroen27@planet.nl

Volop materialen
voor bijbelstudie
Het nieuwe seizoen start binnenkort! Bĳ Boek en Hart vindt u veel
bĳbelstudiemateriaal. Een boek
meenemen ‘op zicht’ mag altĳd om
met uw bĳbelstudiegroep even in
te zien. Ook zĳn er folders met
bĳbelstudiemateriaal van verschillende uitgevers, zodat u op uw
gemak kunt kiezen. Ontvangt u de
folder liever digitaal? Stuur dan een
mailtje naar: info@boekenhart.nl
Op zaterdag 3 oktober organiseert Boek en Hart een grote
Opruimdag (uiteraard coronaproof). In het assortiment wordt
plaats gemaakt voor nieuwe boeken en geschenkartikelen. Veel
boeken en geschenkartikelen kunt
u daarom met hoge korting kopen.
Wist u trouwens dat Boek en
Hart ook tweedehands boeken
verkoopt? Van harte welkom aan
de Holtjesstraat 30 in Almelo!
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kerkdiensten

zondag 13 september 2020

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

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

Drenthe
Zondag 13 september 2020

Advertentie-adviseur
vacant

Aalden 10.00 da. W. Hordĳk
Alteveer GK 10.00 ds. J. Maasland
Assen AK 10.00 da. W. Van
Noord De Bron 10.00 ds. L. v/d
Peppel JK 10.00 ds. R. Koopmans
DeSlingeborgh 10.30 ds. B. Urgert
OK 10.00 ds. R. Busschers
Beilen fam. Seubring 10.00 ds. M.
Hazeleger
Borger GH 10.00 ds. M. v/h Hof
Bovensmilde WK 9.30 dhr. D.
Kruyt
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Kauffmann
Dwingeloo 10.00 ds. T. Oldenhuis
Een 9.30 mw. J. van Beveren
Elim GK 10.00 gez. dienst 16.00 gez.
tentdienst
Emmen GrK 10.00 ds. D. Van
Veen Ichthus 10.00 ds. J. Kajim
Kapel 10.00 ds. H. Jumelet Opgang
10.00 ds. D. Wams SH 10.00 ds. E.
Cazemier
Emmer-Compascuum Het Anker
10.00 ds. B. De Groot
Gasselternĳveen 9.30 dhr. H.
Brouwer
Gees 10.00 da. W. Hordĳk
Gieten BK 9.30 n.b.
Hĳken/Hooghalen fam. Seubring
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld GZ 10.00 ds. Y.
Breemes
Hoogersmilde De Schakel 9.30 ds.
B. Olĳve
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans
Klazienaveen EH 9.30 ds. H. Nobel
Meppel OK 10.00 ds. S. Sĳtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E. v/d
Meulen
Nieuw-Balinge 10.00 en 19.00 ds.
J. Geerts
Nieuweroord ImK 10.00 ds. W.
Bakker RH 19.00 ds. W. Dekker
Nieuw-Weerdinge RW 10.00 ds.
Van Elten
Nĳeveen 10.00 ds. K. v/d Hout
Pesse OK 10.00 ds. J. van den Berg
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. W.
Meĳles
Ruinerwold/Koekange BH 9.30
ds. D. v/d Meulen
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. S. Bĳl
Tiendeveen 9.30 en 15.00 ds. T.
Beekman
Valthermond 10.00 ds. K. Meĳer
Vries DK 9.30 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 da. A.
Hekman SK 10.00 da. M. Leffers
Zuidlaren GK 10.00 ds. W. Slob
HK 10.00 ds. R. Ten Have
Zuidwolde GK 9.30 da. B. Gras HK
9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds. Rutgers

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

Zondag 20 september 2020

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

Aalden 10.00 da. H. Cohen Stuart
Alteveer GK 10.00 ds. H.
Hoogeveen
Assen AK 10.00 mw. B. v/d Kolk
De Bron 10.00 da E. Struikmans
JK 10.00 ds. R. Koopmans De
Slingeborgh 10.30 OK 10.00 da.
W. Van Noord

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

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

Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 dhr. L. Wanders
Bovensmilde WK 9.30 ds. S. Kits
Coevorden GK 10.00 mw. De
Kruĳff
Dwingeloo 10.00 ds. B. Haanstra
Een 9.30 mw. E. de Vries
Elim 10.00 n.b.
Emmen GrK 10.00 ds. M. Rappoldt
Ichthus 10.00 ds. P. Wiekeraad
Kapel 10.00 ds R. Wĳnsma Opgang
10.00 ds. J. Fischers SH 10.00 ds. A.
Hekman
Emmer-Compascuum Het Anker
10.00 pioniersdienst
Gasselternĳveen 9.30 ds. J. Vaessen
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten BK 9.30 n.b.
Grolloo 10.00 dhr. G. Ter Beek
Hĳken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld GZ 10.00 dhr. H.
Kerssies HZ 19.00 gez. dienst
Hoogersmilde De Schakel 9.30 ds.
H. Jumelet
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans
Klazienaveen EH 9.30 ds. J.Maatjes
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 ds. L. v/d Peppel
Meppel OK 10.00 ds. H. Feĳen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. T.
Oldenhuis
Nieuw-Balinge 10.00 ds. H. Born
19.00 ds. A. de Kruĳff
Nieuweroord ImK 19.00 ds. J.
Geerts RH 10.00 ds. W. Bakker
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. H.
Thon
Nĳeveen 10.00 ds. R. Kok
Pesse OK 10.00 ds. J. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. S.
Van Dĳk
Ruinerwold/Koekange BH 9.30
ds. J. Muis
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 9.30 ds. J. Boer 15.00
ds. W. Hulsman
Vries DK 9.30 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 da. M.
Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob HK
10.00 ds. R. Ten Have
Zuidwolde GK 9.30 da. B. Gras HK
9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds. P.
Lindhout

Flevoland
Zondag 13 september 2020
Marknesse 9.30 ds. H. Linde
Urk PK 10.00 en 17.00 ds. D.
Hellinga 14.30 ds. J. Posthumus
De Poort 10.00 en 17.00 ds. A.
Keleman BK 10.00 en 17.00 ds. G.
Van Zanden
Zeewolde 9.30 ds. L. Boot
Zondag 20 september 2020
Marknesse 9.30 mw. M. de Vries
Urk PK 10.00 ds. A. Jonker 17.00
dhr. S. Bakker De Poort 10.00 ds. C.
Keleman 17.00 ds.E. Terpstra
Zeewolde 9.30 ds. H. Van Tilburg

Overijssel
Zondag 13 september 2020
Almelo Bleek 10.00 ds. R. Van
Warven De Ontmoeting 10.00
ds. C. Elsinga. H.A.GrK 10.00 ds.
O. Mulder PK 10.00 dhr. S. Visser
Noach 10.00 ds. K. Sluiter
Beerzerveld 10.00 ds. K. Borsje
Belt-Schutsloot 9.30 n.b.
Bergentheim OK 9.30 ds. K. v/d
Kamp WK 19.00 ds. P. Dekker
Berkum HH 9.30 ds. R. Gosker
Blankenham 9.30 ds. D. Wolse
Blokzĳl/Scheerwolde GrK 10.00

drs. M. Reinders
Borne OK 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 ds. J. Post
Daarle GK 9.30 ds. B. Heusinkveld.
Voorber. H.A. 14.30 ds. B.
Heusinkveld. Jongerend.
Daarlerveen 9.30 ds J. Droogendĳk
19.00 ds. M. Zoeteweĳ
Dalfsen GrK 10.00 ds. T. Keuning
Oudleusen 10.00 ds. H. Bredewoud
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. P.
Lindhout 19.00 ds. G. Brandorff.
Taizé-viering
De Krim PK 9.30 n.b.
Delden OB 10.00 ds. D. Juĳn
Den Ham GK 10.00 19.00 DK
10.00 ds. G. De Goeĳen 19.00 ds. B.
Van ‘t Veld
Enschede OK 10.00 ds. A. Reitsma
Lonneker 10.00 ds. W. Jansen
Usselo 10.00 ds. J. Bekhof HZ 10.00
past. H. Kemper Zorgpalet 18.00
drs. S. Saliba
Enter 9.30 ds. G. Wegerif
Genemuiden GK 9.30 ds. I. Postma
GrK 9.30 en 19.00 ds. W. Hulsman.
H.A. en dankz. HC 9.30 en 15.30 ds.
J. Niesing. H.A. en dankz.
Giethoorn PC 10.00 ds. A. van
Waard
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 9.30 ds. L.
Aangeenbrug 19.00 ds. A. Snier KW
9.30 ds. A. van Dalen
Holten Kandelaar 9.30 ds. G. van
Herk DK 9.30 ds. M. van Sandĳk
Kampen OH 10.00 ds. K. Jager
Burgwal 17.00 Jan Bouma
Kamperveen 9.30 ds. Swager
Kuinre 10.00 dhr. J. Smit
Lemelerveld BK 9.30 ds. G. Naber
Lutten KK 9.30 n.b.
Mariënberg SK 9.30 ds. A. Estié
19.00 ds. H. Bakhuis
Nieuwleusen Palthebos 10.30
ds. L. Hoekstra MK 9.00 ds. G.
Trouwborst 19.15 ds. M. Develing OK
10.00 ds. M. Develing
Nĳverdal RB 9.30 HC 9.30 18.30
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans GK
9.30 ds. J. Sent
Ommen GK 9.30 19.00 HK 10.00
Rĳssen GK 9.00 en 11.00 ds. Zĳl.
H.A. 19.00 da. B. v/d Weg. Dankz.
Rouveen 11.00 ds. P. v/d Meulen
Sint Jansklooster JK 10.00 14.30
Kapel 14.30
Staphorst 9.00 ds. P. v/d Meulen
Steenwĳk GrK 9.30 ds. B. Haanstra
Steenwĳkerwold 9.30 ds. E. van
Veen
Vollenhove GrK 10.00 MK 10.00
Vriezenveen OK 11.00 da. R.
Vedders
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds.
J. Antonides 19.00 ds. J. Droogendĳk
Westerhaar 9.30 ds. J. Vedders
Wierden DK 9.30 en 17.00 ds.
T. Smink GK 9.30 ds. E. van Buuren
19.00 jeugddienst Hoge Hexel 9.30
ds. A. Prins 19.00 ds. H. Donken
Wĳhe NK 9.30 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. Van Dool
Wilsum 9.30 ds. H. De Kok. H.A.
Windesheim 9.30 ds. J. van Wĳk
Witharen 10.00
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK 9.30
ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. Ter
Beek 19.00 dhr. E. Knoeff
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink GrK
17.00 Taizé-viering JK 9.30 ds. G.
Codee 17.00 ds. G. van Goch OK
10.00 ds. N. Eygenraam Open Kring
9.30 ds. C. Baljeu SiK 10.00 ds. J. van
Ark StK 9.30 ds. G. van Rheenen LK
10.00 ds. M. Jonker
Zondag 20 september 2020
Almelo Bleek 10.00 da. M. Schwarz.
H.A. De Ontmoeting 10.00 dr. J.
Borst GrK 10.00 da. A. de Vries PK
10.00 ds. M. Montagne Noach 10.00
ds. C. Elsinga

Beerzerveld 10.00 ds. H. Bakhuis
19.00 ds. W. Kaljouw
Belt-Schutsloot 9.30 n.b.
Bergentheim 9.30 ds. G. Rohaan
Berkum HH 9.30 ds. J. Visser
Blokzĳl/Scheerwolde GrK 10.00
ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meĳer
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d Berg
Daarle GK 9.30 en19.00 ds. B.
Heusinkveld. H.A.
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. T. Keuning
Oudleusen 10.00 ds. H. Schipper
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. J.
Zondag 19.00 n.b.
De Krim PK 9.30 n.b.
Delden OB 10.00 n.b.
Den Ham GK 10.00 19.00 DK
10.00 ds. K. Borsje
Enschede OK 10.00 ds. H. Siebert
Lonneker 10.00 da. M. Schepers
Usselo 10.00 ds. O. Haasnoot HZ
10.00 ds. B. Wĳnbergen JK 10.00 da.
L. Vos Zorgpalet 18.00 ds. J. Bekhof
Enter 9.30 ds. F. Den Oudsten 19.00
ds. T. Oldenhuis
Genemuiden GK 9.30 ds. I. Postma
GrK 9.30 ds. W. Hulsman 19.00
ds. H. Wilschut HC 9.30 ds. G. Van
Zanden
Giethoorn PC 10.00 ds. A. van
Waard
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 9.30 ds. F. Buitink
19.00 ds. J. Wassenaar KW 9.30 ds.
L. Aangeenbrug
Holten Kandelaar 9.30 ds. M. van
Sandĳk
Kampen OH 10.00 ds. Jager 19.00
Taizé-viering
Kuinre 10.00 mw. H. Kramer
Kamperveen 9.30 Joh. de
Heerdienst
DOOR DR. WOL
Lemelerveld Ichthus 9.30 ds. G.
Naber
Zonde, kwa
Lutten KK 9.30 ds. R. Visser
het zĳn gee
Mariënberg SK 9.30 ds. H. De Haan
bĳ het nade
Nieuwleusen GrK 10.15 ds. K.
onderwĳs. O
Hazeleger MK 9.00 ds. K. Hazeleger
vaker over ‘
19.15 welkomstdienst OK 10.00 ds.
van de talen
M. Develing
hebben gek
Nĳverdal RB 9.30 HC 9.30 18.30
om je ‘in je
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans GK
om je neer
9.30 past. E. Pierik
mensvisies.
Ommen GK 9.30 19.00 HK 10.00
Rĳssen GK 9.30 ds. Zĳl 19.00 ds.
Project*
S. Ris
Enkele onde
Rouveen 11.00 ds. D. Wolters
ologische U
Sint Jansklooster JK 10.00 14.30
viel het op d
Kapel 14.30
waren als o
Staphorst 9.00 ds. D. Wolters
van het men
Steenwĳk GrK 9.30 ds. G. Van
werd. Zĳ za
Rheenen OV 9.30 en EV 10.45 ds.
op sombere
G. Brandorff
deerden we
Steenwĳkerwold 9.30 ds. D.
tisch-hoopv
Lagerweĳ
Dit gegeven
Vollenhove GrK 10.00 MK 10.00
in een nieuw
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. Den
In het kader
Braber
ken we met
Vroomshoop Irene 9.30 ds. J.
woordigers
Droogendĳk 19.00 ds. F. Schipper
mair en voo
Westerhaar 9.30 ds. E. van Beesten
Een gesprek
Wierden DK 9.30 ds. H. Donken
en gebroken
19.00 ds. H. Donken GK 9.30 ds.
T. Prins 19.00 ds. P. Dekker Hoge
Hexel 9.30 ds. T. Smink 19.00 ds. J. Parel in G
Wat heb je
van Bart
Hanna: “Eer
Wĳhe NK 9.30 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. van Dool gaat het we
zwarte deke
Wilsum 9.30 da. H. De Kok
Windesheim 9.30 ds. G. Schreuders zonde puur
dikke bult’ h
Witharen 10.00
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 mee. Maar i
kenheid, de
ds. P. Hoogstrate
men, vind ik
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. Ter
Het gaat vo
Beek
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam gen die niet
GrK 17.00 Michaelsviering JK 9.30 bedoeld hee
ds. G. Codee 17.00 ds. W. Dekker
OK 10.00 mw. A. Lammers Open Paul: “Ik pro
Kring 9.30 ds. C. Baljeu SiK 10.00 lesstof te ko
ds. H. Evers StK 9.30 ds. J. van Ark reld van jon
daarin is he
LK 10.00 ds. M. Jonker

mooi, daarin
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Wij lezen vandaag

Ook jongeren - thuis, op school
of in de kerk - hebben te maken
met zonde en een gebroken
wereld. Hoe moet je daar als
ouderen op inspelen?

Zaterdag 12 september
Exodus 31:1-18
Zondag13 september
Exodus 32:1-14
Maandag14 september
Exodus 32:15-35
Dinsdag 15 september
Exodus 33:1-11
Woensdag 16 september
Exodus 33:12-23
Donderdag 17 september
Exodus 34:1-18

Zonde op school
Op scholen, maar ook breder in de samenleving, hoor
je de roep om de ‘taal van het
kwaad’ weer serieus te nemen.
Is het christelijk geloof met
haar zondeleer niet altijd de
hoeder of vertolker van die
taal geweest? Bijgaand artikel
biedt goede denk- en praatstof
voor catecheten, voorgangers,
jeugdwerkers, (groot)ouders,
kortom voor iedereen die met
jongeren omgaat.

DOOR DR. WOLTER HUTTINGA, KAMPEN

Zonde, kwaad, gebrokenheid:
het zĳn geen populaire woorden
bĳ het nadenken over christelĳk
onderwĳs. Op school gaat het
vaker over ‘positieve ontwikkeling
van de talenten die we van God
hebben gekregen’. Onderwĳs is er
om je ‘in je kracht te zetten’, niet
om je neer te halen met sombere
mensvisies.
Project*
Enkele onderzoekers van de Theologische Universiteit Kampen
viel het op dat docenten juist blĳ
waren als ook de schaduwzĳde
van het menszĳn eerlĳk benoemd
werd. Zĳ zaten niet te wachten
op sombere verhalen, maar waardeerden wel een brede, realistisch-hoopvolle kĳk op de mens.
Dit gegeven werd het speerpunt
in een nieuw project (zie kader).
In het kader van dat project spraken we met een aantal vertegenwoordigers van scholen voor primair en voortgezet onderwĳs**.
Een gesprek over zonde, kwaad
en gebrokenheid.
Parel in Gods hand
Wat heb je met deze thematiek?
Hanna: “Eerst dacht ik: ‘O nee,
gaat het weer over die sombere
zwarte deken van schuld? Als je
zonde puur ziet als ‘eigen schuld,
dikke bult’ heb ik er niet zoveel
mee. Maar inderdaad als gebrokenheid, de dingen die je overkomen, vind ik het wel herkenbaar.
Het gaat volgens mĳ om de dingen die niet zo zĳn zoals God ze
bedoeld heeft.”
Paul: “Ik probeer zoveel mogelĳk
lesstof te koppelen aan de leefwereld van jongeren. En inderdaad,
daarin is het echt niet allemaal
mooi, daarin komen eenzaam-

heid, ziekte en andere vormen
van gebrokenheid voor. Maar ook
gewoon dat ze zelf kwaad doen.
Dus wat mĳ betreft is het in onze
scholen tĳd voor een correctie.
Niet alleen maar aandacht voor
dat we geliefde kinderen van
God zĳn. Het is geliefd zĳn in een
gebroken wereld.”
Piet: “Ik vind het jammer dat
zonde als thema onder het tapĳt
geschoven is. Zeker, er is gebrokenheid, maar laten we niet vergeten dat we ook actief kwaad
doen. Soms onbewust, maar ook
gewoon bewust. We berokkenen
elkaar schade als collega’s onderling en in het contact met leerlingen. Het is niet goed dat we dat
verdoezelen.”
Henri: “Mĳn school heeft een
wat meer reformatorische leerlingenpopulatie bĳ wie thema’s als
zonde en schuld nog vrĳ aanwezig
zĳn. Het valt mĳ op dat leerlingen
op scholen waarin ze eenzĳdig als
‘een parel in Gods hand’ behandeld worden, later in hun leven
veel makkelĳker de weg kiezen
van een leven zonder God.”

kenheid en hoe gaan jullie ermee
om?
Piet: “Nou, ik moet vaak tot tien
tellen in de omgang met leerlingen. Er gebeurt veel wat ik
gewoon slecht vind en ik moet
soms proberen mĳn woede te
beteugelen. Corrigeren is goed,
maar wel met een barmhartige
ondertoon. Tegelĳk is er ook veel
dat onder de oppervlakte blĳft.
Je vermoedt dat er bĳvoorbeeld
iets in de thuissituatie niet oké is,
maar er is een probleem waar je
als docent niet bĳ komt.”
Paul: “Ik moet soms echt interveniëren als ik zie hoe leerlingen
elkaar bĳvoorbeeld keihard wegzetten. Er gebeurt echt kwaad in
een school, ook in dit lokaal waar
ik nu zit. Maar ook die andere
kant is er, het lĳden dat leerlingen
overkomt. Dat raakt me. Tĳdens
de lockdown zag ik soms hoe
ellendig de thuissituatie van een
bepaalde leerling was. Tja, wat
doe je dan? Je kon niet veel meer
dan een mailtje sturen.”

ouders hun mening over mĳ klaar
hebben zonder dat we elkaar
gesproken hebben. Ik begin altĳd
maar gewoon bĳ mezelf en de
dubbelheid die in mĳ is.
Kort gezegd vind ik het ergste
dat je bĳna altĳd je ware binnenkant moet verbergen omdat het
anders niet veilig is.”
Henri: “Aan deze verhalen zou
ik nog de prestatiecultuur willen toevoegen en waar leerlingen
echt last van hebben. VWOleerlingen die aan hun grens zitten
maar toch door moeten van zichzelf. Aan de andere kant VMBOleerlingen die ten onrechte zichzelf dom en hopeloos vinden.”
Woede
Verschillende docenten merken
op dat ze regelmatig woede voelen bĳ slecht gedrag van leerlingen, maar proberen die te beteugelen. Want zit er misschien ook
niet iets fout bĳ mĳzelf? Hanna
doet dat anders: “Als ik te maken
krĳg met onrecht, of wat ik maar
noem ‘diepe shit’, dan ga ik er met
gestrekt been in en dan mogen ze
ook zien dat ik kwaad of geëmotioneerd ben.”

Hanna: “Zonde op school… heb
je even? Alcohol, drugs, spieken,
niet opletten, onveilige sfeer, brutaliteit… Ik probeer de leerlingen
Maurice: “Zeker, als je alleen
Eigenlĳk geven alle docenten aan
maar zo goed mogelĳk te begeleimaar eenzĳdig verkondigt dat je
het belangrĳk te vinden dit ondereen parel in Gods hand bent ga je den om goede keuzes te maken.
werp met elkaar te bespreken en
onderuit. Toch ben ik erg gehecht Maar er kan ook een leerling zĳn
die vertelt dat haar verkeerde dingen te benoemen.
aan het spreken,
To be continued... Houd identimoeder terminaal
ook over zonde,
WE BEROKKENEN ELKAAR SCHADE
teitsplein.nl in de gaten voor het
kanker heeft. Er
in een hoopvolle
ALS COLLEGA’S ONDERLING EN IN
vervolg!
is veel kwaad in
context. Als jonHET CONTACT MET LEERLINGEN.
deze wereld en
gere was ik erg
HET IS NIET GOED DAT WE DAT
dat komt allemaal
doordrongen van
* TU Kampen in samenwerking met scholenverband LVGS
VERDOEZELEN.
onze school binmĳn ‘geneigd(Landelĳk Verband Gereformeerde Schoolvereningen)
nen. Dat kan extra hard aankomen ** De namen van de geïnterviewden zĳn gefingeerd
heid tot alle kwaad’ zoals de
omdat het een christelĳke school
Heidelbergse Catechismus dat
De auteur is als onderzoeker betrokken bĳ het project.
omschreef. En ik deed ontzettend is. Kinderen die lĳden onder een
Meer over waardering van een brede, realistisch-hoopvolle
vechtscheiding van hun ouders. En
m’n best om juist het goede te
kĳk op de mens:
dat zĳn dan mensen die van harte
doen, zodat ik er zelfs overspan- gesprek met Arnon Grunberg in de Ongelooflĳke Podcast
geloven in de Here Jezus?”
nen van raakte. Maar juist het
- boek van de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter: De
besef dat je door de bril van Jezus
kunst van het ongelukkig zĳn (over hoe ongezond het is
Maurice: “Ja, er is zoveel: bĳChristus echt positief naar jezelf
om alles altĳd positief te moeten duiden).
voorbeeld dat docenten in een
mag kĳken is enorm belangrĳk
- artikel in Koers (nov 2019) over de vraag ‘Lacht de kerk
groepsapp stemming maken tegen anno nu schuld en zonde weg?’
voor me geweest.”
een bepaalde leerling. Of dat
Hanna: “Laten we ook bedenken
dat het beeld van ‘je bent een
parel in Gods hand’ iets anders is
Leerstoel Christelĳke Identiteit (Roel Kuiper), TU Kampen
dan een happy-clappy visie op de
De leerstoel Christelĳke Identiteit (Roel Kuiper) van de Theologische Universiteit Kampen ontwikkelt samen met
mens. Het kan ook een goed anthet werkveld visie op het gebied van onderwĳs en identiteit, verzorgt trainingen en organiseert inspiratievolle netwoord zĳn op een kind met een
werkbĳeenkomsten hierover. De eerstvolgende netwerkbĳeenkomst staat in het kader van het gezamenlĳke project
negatief zelfbeeld.”
met de LVGS (Landelĳk Verband Gereformeerde Schoolverenigingen): Het kwaad, zonde en gebrokenheid in het
Zonde op school
Op welke manier ervaren jullie op
school zonde, kwaad en gebro-

vrĳdag 18 september
Exodus 34:19-35
Zaterdag 19 september
Psalm 145
Zondag 20 september
Daniël 1:1-21
Maandag 21 september
Daniël 2:1-12
Dinsdag 22 september
Daniël 2:13-23
Woensdag 23 september
Daniël 2:24-35
Donderdag 24 september
Daniël 2:36-49
Vrĳdag 25 september
Daniël 3:1-12
Zaterdag 26 september
Daniël 3:13-23

Even doordenken
Wie denkt dat de scheidslĳn tussen goed en kwaad parallel loopt
aan die tussen christenen en nietchristenen is of naïef of christen,
en waarschĳnlĳk allebei
Rikkert Zuiderveld

Huwelijkoppepper

Stellen die willen samenwerken
en investeren in hun relatie kunnen naar de marriage course. Het
maakt niet uit of de koppels lang of
kort getrouwd zĳn, de cursus helpt
om de relatie te verbeteren. Zeven
avonden gaan stellen met elkaar
in gesprek en leggen sterke fundamenten. Onderwerpen: de kunst
van het communiceren, conflicten
oplossen, kracht van vergeving,
ouders en schoonouders, seksualiteit als gave om van te genieten,
liefde in actie. Elk echtpaar zit
aan zĳn eigen tafeltje, waar lekker wordt gegeten en daarna met
elkaar gepraat. Met z’n tweeën,
dus geen groepsgesprekken.
Opgeven kan via: derkenwilmavosgezang@hotmail.com

onderwĳs. Deze vindt plaats op 18 september 2020. Thema: Mensen kunnen bloeien; mogen ze ook falen? Sprekers: Wolter Huttinga, Tirza van Laar en Lydia Gunnink. Iedereen met hart voor christelĳk onderwĳs is welkom,
aanmelden via: projectbureau.ciasm@gmail.com | www.identiteitsplein.nl/a/zonde-op-school

Donderdag 17, 24 september, 1, 8, 15, 29 oktober
en 5 november, 19.00 uur, Rĳssen, CSG Reggesteyn,
Cattelaar 2
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gebed van de week

Zuidafrikaans gebed
Almagtige God,
ons voorvaders in hierdie land het wel foute
gemaak,
maar hulle het ook in diepe geloofen afhanklikheid van U gelewe.
En ons? Ons het tegnologiese reuse geword,
maar godsdienstige en morele dwerge.
Ons is ver gevorderd in ons wetenskaplike
vooruitgang,
maar primitief in ons geestelike ontwikkeling.
O, ons is wêreldwys in die weë van die wêreld,
maar onkundig oor die weë van God.
Ons leef asof die mens die middelpunt van
die heelal is

Hart voor jongeren
Heartbeat Nederland is een
christelĳke beweging voor jongeren vanaf 16 jaar. Heartbeat
houdt de aankomende periode
maandelĳks zogenaamde ‘watch
parties’. Hoe groot die party
wordt, kan elke kerk of jeugdwerker zelf bepalen. Jeugdleiders kunnen jongeren bĳ hen
thuis of in een grotere ruimte
(zoals de kerk) uitnodigen. Een
groep kan ervoor kiezen om
eerst samen te eten. Vanaf 19.30
uur kunnen ze live inschakelen
op het kanaal van Heartbeat
Nederland op YouTube.
Online dienst
Tĳdens deze eerste livestream
is het thema: ‘The breath of
God,’ waarin Martin Koornstra
zal spreken over het werk van
de Heilige Geest. Verdere ingrediënten: een Spoken Word, een
aantal liederen van Heartbeat
Worship, live studiegesprek met
een paar jongeren en de mogelĳkheid om online te reageren.
Ook is er online pastoraat
Leesplan
Geloven is meer dan een kerkdienst volgen. Daarom werkt
Heartbeat met de bekende
Bĳbel-app YouVersion, waarin
jongeren met een bĳbelleesplan
nog dieper het thema in kunnen duiken. Ze kunnen in de app
vragen stellen en gebedsverzoeken doorgeven. Medewerkers
van Heartbeat geven antwoord
en bidden voor de gebedspunten
van jongeren. Aanmelden voor
dit leesplan kan hier:
https://heartbeatnederland.nl/
blog/bĳbel-lezen-youversion/.

en skuif U uit tot op die periferie,
as “uitvindsel van vrome fundamentaliste”.
Ons is oorweldigend ryk aan materiële besittings,
maar afgryslik arm aan morele en geestelike
kapitaal.
O Here, red ons van morele bankrotskap,
voordat dit te laat is.
Ons vra dit in die Naam van u Seun,
Hy wat die weg en die waarheid en die lewe
is.
Richard Halverson
Uit: Die groot gebedeboek, Piet Naudé 2014

Advertenties

“De Bijbel is geen boekje
voor het bloeden.”

nd
s vrijblijve
Praat een rs van het
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m
met de
agsblad.
lijk Zond
Gezamen

TOE AAN
EEN NIEUWE
SITE VOOR
UW KERK?

Of het meest eigenzinnige, christelijke blad
van Nederland bij ú past? Gewoon proberen.
Zonder kosten. Zonder verplichting.

½ jaar

GRATIS

proberen!!

kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

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

Bijbels Kaarten Geschenkartikelen
CD’s DVD’s (Tweedehands) boeken

Meer weten
Op www.heartbeatnederland.nl
zĳn bĳbelstudies, filmpjes, blogs
van jongeren, enz. te vinden.,
Voor vragen en opmerkingen kan
men terecht bĳ: info@
heartbeatnederland.nl.

Holtjesstraat 30 7607 JG Almelo 0546-706515
info@boekenhart.nl www.boekenhart.nl

Zondag 13 september - februari 2021,
19.30 uur - 20.30 uur, heartbeatnederland.nl

Elke 14 dagen
GZ op de
deurmat

Elke maand
GZ-Post
in de mail

Gratis

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

Kies...
of neem beide!

ga naar:
www.gezamenlĳkzondagsblad.nl
/GZ-post
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Kerkdienst
Zondag 13 september, 9.30 uur,
voorganger ds. D.J.H. Wolse uit Lelystad.
Zondag 20 september wordt er
geen dienst gehouden.
Op 30 augustus konden we weer een
kerkdienst houden. Alle gemeenteleden kregen hiervoor persoonlĳk
een uitnodiging. Helaas gaven er
niet zoveel mensen gehoor aan als
we gehoopt hadden, maar het was
in elk geval fijn om weer bĳ elkaar
te komen. Dhr. S. Bakker ging voor
en we hadden een goede dienst met
elkaar, waarin we eindelĳk ook weer
eens met z’n allen konden zingen.
Als er niet zoveel mensen zĳn kan
dat zonder gevaar voor eventuele
besmetting. (zo heeft elk nadeel z’n
voordeel).
Pastorale hulp, mocht u die nodig
hebben, neem u dan contact op met
een van de ouderlingen.
Zieken, eenzamen en allen die pĳn
en verdriet hebben wensen we Gods
troost en nabĳheid toe.
Mw. De Vries, die tĳdelĳk opgenomen was in het ziekenhuis, is weer
terug in Wilgenstede in Wolvega.
Dus het gaat gelukkig iets beter met
haar. Wĳ denken aan haar, ook in
ons gebed.
Bloemen met felicitaties voor hun
verjaardag zĳn voor dhr. J. Lok, dhr. J.
Lok (St’wĳk) en mw. A.W. de Vries.
Overweging door Joke Verweerd. Mattheüs 12:35 “Een goed
mens haalt uit zĳn schatkamer met
goede dingen het goede tevoorschĳn,
terwĳl een slecht mens uit zĳn schatkamer met slechte dingen het slechte
pakt”. Wat staat er allemaal in die
schatkamer van ons? Wat hebben we
in de loop der jaren verzameld aan
schatten, dierbare dingen en andere
zaken die we vasthouden wilden?
“Toon mĳ je schatten en Ik zal zeggen wie je bent,” zegt Jezus. Misschien is het goed om de deur van je
schatkamer eens open te gooien, er
een frisse wind te laten waaien. Misschien moet je de boel eens afstoffen
en een heroverweging maken: hoort
alles nog langer in je schatkamer
thuis? Hoe waardevol is een roestige
vernedering uit het verleden, een
aangevreten, losgelaten ideaal, een
wens die nooit vervuld werd? Hoe
belangrĳk is de scheur, de barst, het
kapotte hengsel, de vastgelopen
deurkruk, de sleutel die nergens op
past, het gebroken handvat, de kapstok die niet wil blĳven hangen? Zullen we de dingen waar we niet vrolĳk
van worden gewoon wegdoen? En de
dingen waar we blĳ van worden blinkend poetsen?
Rituelen
Ds. W. Jonker, predikant in Muiderberg, ook ritueelbegeleider, ontwikkelt al 20 jaar rituelen voor randkerkelĳken en buitenkerkelĳke mensen
en zocht tĳdens de coronacrisis naar
manieren om betekenis te geven aan
het verlies en gemis dat de mensen

ervoeren. Zo werd het moment van
het zondagse klokkenluiden verplaatst want het luiden was geen uitnodiging voor de dienst, de klokken
werden wel tĳdens het Onze Vader
geluid. Als gemeenschappelĳk gebed
van alle plaatsen en eeuwen symboliseerde dat waar we ons ondanks
alles aan vast konden houden. In de
protestantse traditie is geloven van
oudsher iets dat je als gemeenschap
doet. Als symbool kan een rondje
kiezels neergelegd worden, of een
aantal verschillende kaarsjes neergezet. Er kan iets bĳ gemeenteleden
langs gebracht worden, een kaart
met bĳbeltekst, een kaarsje, beide
hebben we in Blankenham gedaan.
Het feit dat iedereen hetzelfde symbool heeft, zorgt ervoor dat mensen zich verbonden weten. Ook
het kerkgebouw heeft grote symbolische waarde. Je kunt regelmatig
een rondje langs de kerk lopen. Een
lopend ritueel is sowieso de oplossing in coronatĳd. Ook als eerbetoon
tĳdens een uitvaart. In het voorjaar
was in Muiderberg de uitvaart van
een van de surfers die was omgekomen bĳ het drama in Scheveningen.
Mensen liepen toen in een lange rĳ
achter elkaar aan, met een witte
roos in de hand. Aan weerszĳden
van de straat stonden de dorpsbewoners. Zoiets kan een oplossing
zĳn als niet iedereen bĳ de uitvaart
mag zĳn. Ook voor de kerkdienst
zĳn nieuwe rituelen nodig, denk bĳvoorbeeld aan de begroeting aan het
einden van de dienst. Dat was altĳd
een persoonlĳk contactmoment, het
is belangrĳk om daar een vervangende oplossing voor te vinden, bĳvoorbeeld door een ander gebaar te
introduceren, dat veilig en op afstand
kan. Wat maakt een ritueel eigenlĳk
goed of betekenisvol? Jonkers: Een
ritueel kent tĳd, plaats, handeling en
symboliek. Het is dus niet iets wat
je alleen in je hoofd doet: je geeft er
handen en voeten aan. Bĳ een goed
ritueel kom je er anders uit dan je
erin ging; het heeft een transformatieve werking. Dat is heel Bĳbels;
de Bĳbel reikt immers een weg van
bevrĳding aan. Als je door kleine
rituelen wordt aangesloten op de
bron die God is, dan kun je voort op
die weg van bevrĳding. De genade
wordt ons geschonken, maar je kunt
daar wel op antwoorden. Rituele
handelingen zĳn een manier om dat
te doen: om Gods genade te eren en
te vieren. Ook in coronatĳd.
Vakantie om bĳ stil te staan
(door Paola, uit Isreality)
Een paar weken geleden stapte ik
in mĳn oude Volkswagentje uit het
jaar 2000 (zonder airco) om een
lange tocht naar Zuid-Frankrĳk te
maken. Wonderlĳk maar waar heeft
ie het overleefd! En ik ook, ondanks
het feit dat ik regelmatig in een hete
sauna stapte wanneer ik ergens heen
wilde rĳden. Als ik op vakantie ben
vind ik het leuk om stadjes te bezoeken en iets van de geschiedenis van
die plaats te ontdekken. Soms kom
je heel verrassende dingen tegen.
Zo ook toen ik een dagje naar Nice
ging. Deze Franse stad ligt voor
een deel tegen de bergen aan. Het
heeft een leuk oud centrum, met
smalle straatjes en havens. Om van
een fantastisch uitzicht te genieten,
moet je daar wel een eind omhoog
lopen. Uiteraard begon ik aan de
klim naar boven. Dat ging best goed,
tot ik bĳna boven was. Opeens liep
ik tegen een oude begraafplaats aan.
Niets bĳzonders zou je denken. Tot
ik zag dat het een Joodse begraafplaats was. Dat moest ik van dichterbĳ bekĳken. Daar, op de berg, liggen
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Joodse inwoners van Nice begraven.
Een stuk verder stond een grote
muur vol met namen. Dat waren de
namen van de Joden die tĳdens de
Tweede Wereldoorlog uit Nice zĳn
weggevoerd. Bĳ deze muur stond ik
toch wel even stil. In gedachten zag
ik en hele stroom mannen, vrouwen
en kinderen lopen. Monumenten zĳn
er zodat mensen de geschiedenis niet
vergeten. Zo’n muur met namen is er
zodat wĳ niet vergeten wat er tĳdens
de oorlog is gebeurd. Het is goed
om hieraan herinnerd te worden,
zelfs tĳdens je vakantie. Zulke onverwachte momenten zetten je weer
even stil.
Speldenprik: Er is meer genade dan
wĳ denken; de wereld is ervan vergeven.
(Rikkert Zuiderveld)
Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente Blankenham,
C.A. Appelo-de Ruiter, scriba
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Protestantse Gemeente Blokzĳl
Scriba: Karin Rozendal
tel. 06 - 23327236, pgb4@xs4all.nl
Kopĳ wordt verzameld en verstuurd
door:
dhr. Henk van Dalen
tel. 0527 291285
hvandalen03@hetnet.nl

Zondag 20 en 27 september zĳn
er gewone diensten met kerkgangers en dan is de voorganger in beide
diensten ds Jelle Vonk.
Op 20 sept. is het startzondag, terwĳl op 27 sept er afscheid en bevestiging van ambtsdragers zal zĳn. Alle
diensten worden ook uitgezonden
vanuit de Grote Kerk via kerkdienstgemist.nl. Hierbĳ zal er gezongen
worden door een drietal mensen.
Graag wensen we elkaar de machtige
zegen van onze Heer toe!
Overdenking
Een deur-denker
Ik ben benieuwd hoe vaak het is
voorgekomen dat in het 400 jarig
bestaan van onze kerk de deur gesloten is geweest. Misschien dat iemand
die de historie van onze kerk kent,
dat weet. En misschien is dan de
kerkdeur gesloten geweest, vaak is
de gemeente nog wel samengekomen bĳ mensen thuis of in schuren of
lokaaltjes. Er was altĳd een mogelĳkheid om naar de kerk te gaan.
Bĳ ons gaan eindelĳk de deuren weer
open! Hoe bizar is het dat ons logo
vlak voor de lock down is gepresenteerd. Open deuren! Vanaf nu staat
dit beeld dan ook op de website.
Omdat de deuren weer open zĳn.
De deur komt in de bĳbel ook veel
voor. Eerste gedachte; klopt en u
wordt opengedaan. (in de afgelopen weken dus niet…) en ‘ik zie een
Poort wĳd open staan’ het bekende
lied uit de evangelische liedbundels.
En dan nog eens alle spreekwoorden.
Want; aan dovemans deur kloppen
gaat niet op voor het christendom;
we mogen een gunstig antwoord verwachten als we aankloppen. De deur
wordt ook niet dicht gedaan. En als
die wordt dichtgedaan dan zullen we
de deur niet (meer) platlopen. Misschien dat we ons geloof en de kerkelĳke gemeente als achterdeurtje
aanhouden voor slechtere tĳden. En
misschien vinden we dat de kerkelĳke rituelen open deuren zĳn. Dat we
die al vaak genoeg heb gezien. Wat ik
wel heb gemerkt is, dat de zondagse
kerkgang een stok achter de deur is
om te luisteren naar de kerkdienst.
En als ik bĳ de kerk naar binnen wil,

wordt mĳ niet de deur gewezen.
Ik weet dat ik welkom ben. En wat
mooi dat de redactie van Onderweg
bezig is om het volgende nummer
van Onderweg weer de deur uit te
doen.
Het mooiste gezegde is wel: in de
kerk geboren zĳn… Dat betekent
dat je de deur open laat staan. Hoe
toepasselĳk!
Een deur is dus een symbool en in
vele spreekwoorden gebruikt. Maar
ook goed te begrĳpen. Een deur is
een afscheiding tussen twee ruimten
met verschillende kenmerken: koud
en warm, rustig en druk, licht en
donker. Er zĳn twee werelden die
gescheiden worden door een deur.
En ja, je hebt af en toe de afzondering nodig. Dat deed zelfs Jezus als
hĳ zich afzonderde van de discipelen,
maar de deur van onze kerk en de
deur van ons geloof mag openstaan.
Geen verschillende werelden. Nee,
1 wereld. 1 plek waar iedereen zich
thuis mag voelen. Helaas kunnen
we niet met iedereen door 1 deur.
Daarom zĳn er nog zoveel verschillende kerkstromingen. Maar ik hoop
dat eenieder die bĳ ons in Blokzĳl
aanklopt de deur weer wĳdopen mag
zien staan.
Veel uitdagingen toegewenst, Janetta
Wanders
Reageren mag: mw.wanders@gmail.
com
Pastoraat
Huwelĳk
Op 11 september a.s. zullen Ruth
Appelo en Jarco Roskam in het
huwelĳk treden. De inzegening zal
plaatsvinden in de grote kerk in
Blokzĳl om 14.00 uur. De dienst is
enkel toegankelĳk voor familie en
genodigden, maar is te volgen op
kerkdienstgemist.nl. De dienst zal
geleid worden door ds Jelle Vonk.
Wĳ willen het bruidspaar alvast van
harte feliciteren en wensen hen een
prachtige dag toe! Wilt u hen een
kaartje sturen? Het adres is: Zuiderstraat 42; 8356EA Blokzĳl.
Overleden
Donderdag 3 september is overleden
dhr Theun van den Berg (Boffersweidje 12 8356BE Vierhoek Blokzĳl). De uitvaart is op donderdag 10
september om 13.00 uur vanuit de
Grote kerk. De dienst is voor familie
en genodigden. Het is nog niet duidelĳk of de dienst via internet op kerkdienstgemist.nl te volgen zal zĳn. Wĳ
wensen zĳn vrouw veel sterkte voor
de komende tĳd en Gods nabĳheid
en troost.
Pastoralia
Dhr Jan Bakker Kon.Julianaweg 80
8371WG Scheerwolde, verblĳft nog
in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Hĳ
hoopt deze week weer naar huis te
kunnen.
Er zĳn verschillende gemeenteleden
die te maken hebben met ziekte
en tegenslag. Wĳ wensen allen een
voorspoedig herstel. Ook wensen
wĳ hen, die de komende week voor
onderzoek naar het ziekenhuis moeten, sterkte en Gods nabĳheid toe.
Felicitaties mogen er gelukkig ook
zĳn: voor hen die jarig zĳn, een jubileum of andere blĳde gebeurtenissen te vieren hebben. Jullie allen: van
harte gefeliciteerd.
Bezoekdienstkalender
Op 9 Sept dhr H. J de Lange, 75 jaar,
Zuiderkade 10.
Op11 Sept mw R. de Wagt-Westerbeek, 88 jaar Koningin Julianaweg 17.
Op 20 sept mw H. M. Pino, 83 jaar,
Kuinderdĳk 7.
Op 30 Sept dhr J. P de Dood, 76 jaar,
Molenwĳk 4.
U, allen van harte gefeliciteerd en
een fijne verjaardag gewenst.
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Namens de bezoekdienst,
Marie Dĳkman- van de Sluis
Voorbereidingen
Bord met een gouden randje
Afgelopen woensdag is er weer een
mooi nieuw bord geplaatst bĳ de
Grote Kerk. Echt vakmanschap is er
geleverd door Theo Schuurman en
Bert van der Stelt. Gedurende de
zomer zĳn ze hiermee bezig geweest.
Aan de rechterkant van het bord
komt nog een wissellĳst waar actuele
informatie van onze gemeente kan
worden geplaatst.
Test 1, 2, 3
Het beamteam heeft woensdagavond
de nieuwe geluidsinstallatie getest.
Nu de fysieke diensten weer opstarten naast de online diensten is het
allemaal weer even wennen en proberen. Succes mensen!
Kinderkerk
Hoe groot maak jĳ het?
Deze zondag is er weer voor het
eerst kinderKerk in de consistorie.
De kinderen t/m groep 3 starten om
10.00 in de consistorie. De kinderen van groep 4 t/m 8 starten eerst
in de kerk en sluiten later aan in de
kinderkerk. Kom jĳ ook? Je bent van
harte welkom! Vandaag gaat het over
ruzie maken en met name over het
weer goed maken. Maak je een ruzie
steeds groter of houd je het klein?
En hoe houd je het klein? Door met
elkaar te praten en ook sorry te zeggen. Daar gaan we het deze zondag
over hebben. In de bĳlage een mooie
rebus over dit thema. Deze kan je
alleen maken of als je nog niet kan
lezen samen met je ouders. En klik
hier voor een link naar het liedje:
iedereen is anders, niemand zoals jĳ.
Afscheid en (her-)bevesting
ambtsdragers. Zondag 27 september.
Het afgelopen jaar hebben we uitgebreid stilgestaan bĳ de vacatures die
ontstaan bĳ het vertrek van enkele
ambtsdragers. Door de coronaperiode kwam de voortgang op allerlei
gebied stil te staan. Met de start
van fysieke kerkdiensten gaan we
ook voorzichtig weer andere zaken
oppakken. In de dienst van zondag
27 september hebben we het voornemen om stil te staan bĳ ambtsdragers die aftreden, nog een periode
zullen doorgaan en bĳ de bevestiging
van nieuwe ambtsdragers.
De ambtsdragers die aftreden zĳn:
Klaas Timmerman (jeugdouderling)
John Mondria (ouderling kerkrentmeester)
Hans Kloek (diaken)
Tinie Lok-van Beek (diaken)
De ambtsdragers die worden herbevestigd zĳn:
Pieter Lok (ouderling-voorzitter)
Johan van Dalen (ouderling kerkrentmeester)
Tineke Ploer (diaken)
Nienke Prins (diaken)
Joost en Geja ter Meer
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
zĳn:
Marja Dragt (jeugdouderling)
Janny Hummel (diaken)
Hendrik Timmerman (ouderling
kerkrentmeester)
We zĳn blĳ dat we dit kunnen melden. Het is best moeilĳk om mensen
bereid te vinden om een taak als
deze op zicht te nemen. Er zĳn dan
ook nog vacatures binnen de kerkenraad. In de Onderweg van september zullen we hier uitgebreider bĳ
stilstaan.
Bĳ de herbevestiging is het bĳzonder te noemen dat Pieter Lok en
Nienke Prins na 2x een periode van
4 jaar hun termĳn met maximaal
Lees verder op pagina 12

12

berichten Het Zondagsblad

zondag 13 september 2020

Vervolg van pagina 11

2 jaar willen verlengen. Voor het
voorzitterschap van de kerkenraad
zĳn gesprekken gaande, maar het is
nu nog te vroeg om hiervan melding
te maken. De gelegenheid wordt
gegeven om een dergelĳke taak te
verkennen. De kerkenraad was dan
ook zeer verheugd dat Pieter aangaf dat hĳ bereid is, zolang er geen
andere voorzitter is, de taak op zich
te nemen.
Het kan zĳn dat je naar aanleiding
hiervan vragen en/of opmerkingen
hebt. Ik hoor het graag.
Karin Rozendal, Scriba
Start fysieke kerkdiensten
Zondag 6 september was het zover!
Vanaf deze datum vinden er weer
‘fysieke kerkdiensten’ plaats. Maar
wel behoedzaam: met inachtneming
van de richtlĳnen, zonder gemeentezang en zonder fysiek koffiedrinken
achteraf. Er is een gebruikersplan
opgesteld aan de hand van de richtlĳnen van PKN Nederland en het
RIVM. De online dienst blĳft bestaan.
We gaan het heel voorzichtig doen
met als uitgangspunt: verspreid het
woord, niet het virus!
De kerkdiensten worden live uitgezonden. Dus houdt er rekening mee
dat je mogelĳk in beeld kunt zĳn via
het tv-scherm. Wĳ raden gemeenteleden die het kerkbezoek nog niet
aandurven of die tot de risicogroepen moeten worden gerekend aan,
om thuis de kerkdienst te blĳven
volgen.
Vooralsnog starten wĳ in de Grote
Kerk. Na verloop van tĳd zullen we
de mogelĳkheden in De Wielewaal
bekĳken.
We zĳn blĳ dat we weer bĳ elkaar
kunnen komen. We hopen je binnenkort weer in persoon te mogen
begroeten maar hebben er ook alle
begrip voor als je het nog niet aandurft.
Karin Rozendal, scriba
Hoe wordt een en ander praktisch
ingericht?
•Neem een briefje mee met daarop
duidelĳk geschreven uw naam en
telefoonnummer. Deze gegevens
willen wĳ bĳ iedere dienst verzamelen en bewaren voor de duur van 4
weken.
•Het maximumaantal aanwezigen is

inclusief kinderen en ‘functionarissen’ in de dienst. In de kerkzaal kunnen zo’n 140 personen zitten/ Met
dit aantal kan de anderhalve meter
afstand ten opzichte van elkaar
worden gewaarborgd (mensen uit 1
samenwonend gezin, op 1 adres kunnen bĳ elkaar zitten. Familieleden
woonachtig op meerdere adressen,
kunnen dus niet bĳ elkaar plaatsnemen).
•Bĳ de ingang word je begroet door
een duidelĳk herkenbare coördinator
(dit is een kerkrentmeester).. Ook
word je gevraagd je handen te desinfecteren. Looproutes zullen worden
gewezen en zitplaatsen zĳn duidelĳk
aangegeven. Uitgaan van de kerk
gebeurt op instructie van dezelfde
coördinatoren .
•De garderobe is niet beschikbaar.
•Gemeentezang is tot nader order
niet mogelĳk; zingen met een aantal
zangers kan wel.
•Er is weer KinderKerk.
•De collecte is na afloop van de
dienst bĳ de uitgang, waarbĳ het geld
in schalen kan worden gelegd. Uiteraard blĳft het ook mogelĳk om via
een bankoverschrĳving je bĳdrage te
doen.
•Toiletten worden zo min mogelĳk
gebruikt en na elke dienst grondig
gereinigd.
•Er is geen koffiedrinken na de
dienst.
•Houd afstand bĳ het naar binnen
gaan; ook buiten op het kerkplein.
•Heb je klachten met betrekking
tot je gezondheid (bĳv. verkoudheid,
loopneus, koorts), blĳf dan thuis en
volg de online dienst. Dit geldt ook
als je op vakantie bent geweest in
een risicogebied. Hierbĳ is een veilige
termĳn 14 dagen na terugkomst.
•De Grote Kerk wordt voorafgaand
aan de dienst verwarmd. Tĳdens de
kerkdienst zal de aanwezige heteluchtverwarming worden uitgeschakeld. Qua temperatuur en klimaat
kan het iets minder plezierig aanvoelen. Tip; houd hier rekening mee qua
kleding.
•Het gebruikersplan ligt ter inzage
in de Grote Kerk en staat online op
www.kerkblokzĳl.nl.
Diaconie | collectes
Deze week wordt er gecollecteerd
voor Kerk in Actie – Ghana en de
eigen kerk.
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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

De scholen zĳn weer begonnen, de zomervakantie is voor
velen voorbĳ. Dat is voor de kerk
normaal ook het tĳdstip om te
starten met het winterwerk. Dit
jaar gaat het toch anders door de
Corona-crisis, die nog niet voorbĳ
is. We willen echter zoveel mogelĳk kerkelĳke activiteiten wel door
laten gaan met de nodige aanpassingen volgens de regels van het
RIVM. De diensten houden we
voorlopig in het Protestants Centrum, met de huidige opstelling van
stoelen zĳn vieringen weer mogelĳk. Geeft u zich, als u wilt komen,

wel in de week voorafgaand aan de
dienst op bĳ de scriba. Voor wie
er nog niet bĳ kan zĳn: de diensten
worden opgenomen en zĳn later op
youtube te bekĳken. (www.youtube.
nl. Zoek op: pkn Giethoorn). Groepen of vergaderingen kunnen weer in
het Protestants Centrum (op afstand)
bĳ elkaar komen en het jeugdwerk
gaat vanaf de startzondag weer door.
Kerk-zĳn is samen vieren en delen
en betrokken zĳn op de wereld om
je heen. Met geloof, hoop en liefde
kunnen we (ook in kleinere groepen of één op één) veel voor elkaar
betekenen. Ik weet het: we leven in
een vreemde tĳd, waarin er veel niet
kan of gedaan wordt. Dat waren we
anders gewend. Maar niet luisteren
betekent niet begrĳpen en niet vertrouwen. Wanneer we echter ook
het goede inzien van het nieuwe normaal, dat kleinere groepen meer aandacht voor elkaar kan betekenen, rust
en stilte ons ontvankelĳk kan maken
voor de stem van God, dan durft ons
hart wellicht weer te lachen. Er is
ruimte voor een nieuwe manier van
kerk-zĳn. Ds. A. van Waard
Diensten in september
Zondag 13 september willen wĳ de
heer H. Spitzen bevestigen in het
ambt van diaken. We zĳn als kerkenAdvertenties
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Bent u (nog) niet aanwezig in de
kerk, dan kunt u uw gift natuurlĳk
ook overmaken. Voor rekeningnummers; zie kader onderaan de zondagsbrief.
Collecte Kerk in Actie-Alfabetisering Ghana (Werelddiaconaat) zondag 6 september 2020
Ghana is een overwegend christelĳk land, maar in het droge noorden
vormen christenen een minderheid.
Daarom is het belangrĳk dat kerkleiders niet alleen veel bĳbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims.
Met steun van Kerk in Actie leidt de
kerk van Ghana voorgangers, kerkelĳk werkers en jeugdleiders hiervoor
op. Daarnaast organiseert de kerk
alfabetiseringscursussen waarbĳ
zowel volwassenen als jongeren leren
lezen aan de hand van teksten uit de
bĳbel. Zĳ vergroten daarmee kun
kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De
kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.
Onderstaand zĳn de rekeningnummers te vinden van de Diaconie, van
de Kerk en van de Zending.
Ook nu roepen we elkaar op om
bovenstaande drie organen te blĳven
gedenken in uw gaven!
Doet u ook mee? Alvast hartelĳk
dank.
Rekeningnummers:
•College van Kerkrentmeesters
NL25 RABO 0301 8240 29 (voor giften en overig) en NL60 INGB 0000
8294 54 (voor vrĳwillige bĳdrage)
•Diaconie NL50 RABO 0322 0480
79
•Zending NL24 RABO 0301 831 904
Wĳkouderlingen
Erik Ploer, wĳk 1 (06-30 31 04 74),
Janny Flobbe, wĳk 2 (0527-291212),
Emmelyn Snippe-van Dalen, wĳk
3 (0527-29 19 32/06-12 63 40 35,
Truus van Oversteeg, wĳk 4 (0527-24
04 01), Joost en Geja ter Meer, wĳk
5 (0521-37 00 82)
Predikant: ds. Jelle Vonk (jjvonk@
hetnet.nl,06-20 47 69 31)
Koster: Joop en Aukje Prins (aukje@
blokzĳlerbrok.nl, 0527-29 28 33)
Facebook
Wordt vriend op facebook van de
kerk Blokzĳl- Scheerwolde en we
delen met u en jou de bĳzondere
activiteiten, die er zĳn in en om de
kerk!
Kopĳ eerstvolgende nummer voor
het nummer dat vrĳdags uitkomt:
kopĳ tot uiterlĳk zaterdagmiddag
12.00 uur naar Henk van Dalen hvandalen03@hetnet.nl
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raad blĳ, dat hĳ dit ambt op zich wil Vervolg van pagina 1
nemen, want er bestond al langere
tĳd een vacature. Mocht u gegronde
bezwaren hebben, dan kunt u die
schriftelĳk bekend maken aan de kerkenraad.
Zondag 27 september is de startzondag. Een feestelĳke dienst, waarbĳ wĳ
het winterwerk weer starten. Vertegenwoordigers van diverse groepen
binnen onze gemeente hebben een
aandeel in deze dienst.
Geef ons weer een lied
Protestants
Heer, open mĳn lippen, mĳn mond
Henric de C
zal zingen van uw lof.
8374 KL K
Dank U voor een nieuwe dag.
Het werd licht en we zĳn opgestaan,
Scriba: scrib
het is Pasen geweest.
We vertrouwen ons aan U toe,
www.kuinr
zo blĳ, bezorgd of bang als we zĳn.
protestants
En vandaag willen we ook het andere
www.faceb
leed op de wereld
pknkuinreb
dan dit virus niet vergeten.
Een christelĳke vrouw die zweepslagen krĳgt.
Familie en vrienden van stel jonge
surfers.
Wanhopige guerrillastrĳders in WestPapoea.
Racisme en misbruik, onderdrukking,
uitbuiting
en verveling die onder de radar
“gewoon” doorgaan.
Heer, ontferm U. Laat merken dat U
het ziet.
Maar we mogen nu niet zingen van
uw lof,
niet samen in elk geval en we missen
het stukje brood,
de slok wĳn waarmee U dicht bĳ ons
komt, ons vervult.
Toch aanbidden wĳ U, Vader, want U
wordt niet ziek of moe,
U sluit U zelf niet op, U ziet ons waar
we ook zĳn.
Als wĳ onze lege handen uitstrekken,
Heer, kom ons tegemoet.
Leg weer een lied in onze mond,
opdat de lofzang niet verstomt,
Uw troon staat voor eeuwig.
Kinderen konden weer naar school;
dat is fijn.
Ze hadden elkaar gemist. De kinderen die niet kwamen opdagen,
God ,U ziet hen; bescherm en help
hen .
We danken voor de werkers in de
zorg, voor de steun
en liefde die zĳ geven, soms even om
de protocollen heen.
We bidden dat U hen draagt en hun
gezinnen.
Heer U richt de gebogenen op,
Lees verder op pagina 13
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eenzamen geeft U een thuis,
bĳ U is bevrĳding van de dood.
Halleluja.
Leo Koppelaar
Voor U allen een goede tĳd van
Minie Kruider

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

Bloemen
Zondag 9 augustus zĳn de bloemen
naar mevr. P. Mulder-Kroes gegaan,
na thuiskomst na een ziekenhuis
opname
Zondag16 augustus zĳn de bloemen
naar Wim ter Maaten gegaan.
Zondag 24 augustus zĳn er bloemen
naar dhr. B v/d Bles gegaan, na een
operatie en naar dhr. H. Kooi, na een
opname in het ziekenhuis.
Zondag 30 augustus zĳn de bloemen met een hartelĳke groet van de
gemeente naar mevr. Marry Mulder
gegaan.
Kerkdiensten in september
6 september, Mevr. H. Kramer-de
Jong, 10.00 uur.
13 september, Dhr. J. Smit, 10.00 uur.
20 september, Mevr. H. Kramer-de
Jong, 10.00 uur.
27 september, 10.00 uur.
20 september Startzondag:
Op zondag 20 september gaan we
het kerkelĳk seizoen weer samen
starten. Deze is uiteraard anders
dan andere jaren. Zo is er geen koffiedrinken na de dienst en is er geen
medewerking van het koor. We
sluiten dit jaar aan bĳ het landelĳke
thema: “Het goede leven.” Zondag 27
september is er momenteel nog geen
voorganger bekend. Deze hopen we
zo spoedig mogelĳk in te vullen.
Beamerteam. In juli zĳn de diensten
weer begonnen. De kerk is corona
roof ingericht en we houden ons aan
de richtlĳnen van het RIVM. Voor
iedereen is de gang naar de kerk (nog)
niet mogelĳk. Door het beamerteam
is er in de coronaperiode onderzoek
gedaan naar de mogelĳkheden voor
het online uitzenden van de diensten. Vanaf 5 juli jl. wordt wekelĳks
de dienst gestreamd en u kunt dan
live meekĳken en luisteren. Mocht
u op zondagmorgen om 10.00 uur
verhinderd zĳn kunt u de dienst later
ook nog bekĳken via YouTube, zoeken op beamerteam Kuinre of kerk
Kuinre. Ook via de website van onze
kerk kunt u op de link komen. Elke
week zĳn er twee mensen nodig om
de dienst te streamen. Daarom zĳn
we op zoek naar mensen die interesse hebben om ons team te komen
versterken, zo is het mogelĳk om bĳ
toerbeurt je in te zetten voor onze
kerk. Mocht u interesse hebben, dan
bent u van harte welkom. Wilt u
eerst wat informatie dan kunt u bellen
met familie Paulusma, 0527- 231539.
Namens het beamerteam alvast
bedankt!
Zondagsschool Kuinre. Na een
hele lange vakantie zĳn de plannen om
met de startzondag weer te beginnen met de zondagsschool. Hoe het
er precies allemaal uit gaat zien is

momenteel nog niet duidelĳk. We
houden jullie uiteraard op de hoogte.
Joke, Helma, Rypke, Jeanet, Trienette,
Alieke, Elise en Linda
In Memoriam Maria Wiepkje de
Boer-Kamman
Maria Wiepkje de Boer Kamman is
geboren op 27 februari 1936 in Kuinre. Ze was de dochter van Jan Kamman en Jeltje Wardenier. Ze had twee
broers, Albert en Wiebe. Marie zoals
ze door iedereen werd genoemd,
groeide op in Kuinre en ging daar ook
naar de lagere school. In Wolvega
ging ze naar de huishoudschool. Marie
wilde heel graag de verpleging in maar
haar ouders vonden dat ze geld moest
gaan verdienen. Dat deed ze door de
huishouding van anderen schoon te
houden en het repareren van verstelgoed. Toen leerde ze Fokke de Boer
kennen. Na een avondje op de kermis
in Slĳkenburg bracht Fokke Marie
voor het eerst naar huis. Ze trouwden op 9 april in 1957. Ze gingen
wonen in ’t Harde, in een verbouwde
kippenschuur. Marie en Fokke kregen
drie gezonde dochters, Jetty, Geke en
Marianne. De Veluwe werd ingeruild
voor Kuinre waar Fokke een verzekeringskantoor kon starten. Marie en
Fokke zĳn niet meer uit Kuinre weggegaan. Wel verhuisd, van de onbewoonbaar verklaarde woning naar
het Sasplein, naar de Burchtstraat en
toen naar de Bouwdĳk. Het gezin de
Boer werd uitgebreid met schoonzonen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Fokke en Marie waren 63
jaar getrouwd en hebben samen veel
gedaan, veel van de wereld gezien en
genoten van al het goede wat hen
toeviel. Marie wilde zich graag inzetten voor haar medemens. Via de
UVV schonk Marie een bakje koffie in
voor de patiënten in het ziekenhuis in
Emmeloord. Kinderen uit Berlĳn en
Polen werden via Europa’s kinderhulp
een fijne vakantie aangeboden in huize
de Boer. Kleding en voedsel werd
ingezameld en door Fokke en Marie
naar Polen gebracht. Marie heeft van
het Astmafonds een onderscheiding
ontvangen voor het vele jaren collecteren. Marie en Fokke hebben vele
bezoekjes gebracht aan zieke mensen
in Kuinre en in de Bejaardencommissie heeft Marie ook haar steentje
bĳgedragen. Vergaderingen van Plaatselĳk Belang en de avonden van de
Plattelandsvrouwen werden als het
even kon zeker niet overgeslagen.
Zingen was haar lust en haar leven,
het koor Jubilee nam de laatste jaren
een belangrĳk plaats in, in het leven
van Marie. - 6 - De laatste jaren ging
de geestelĳke gezondheid van Marie
achteruit. Dat werd voor Fokke en
de kinderen een periode van zorg,
van vallen en opstaan. Toen kwam
ze op bed te liggen en was er meer
zorg nodig. Marie heeft nooit geklaagd
over haar situatie. In de vroege morgen, met haar handen over elkaar, is
Marie op zondag 19 juli thuis, in haar
zo vertrouwde omgeving, gestorven.
Tĳdens de afscheidsdienst in de kerk
hebben we de liederen gezongen die
Marie zelf heeft uitgezocht. We hebben gehoord wat zĳ heeft betekent
voor haar naasten. We hebben onder
woorden gebracht waarom de tekst:
“Wacht op de Heer, wees dapper en
vastberaden, ja wacht op de Heer” uit
Psalm 27 belangrĳk voor haar was.
K. Mulder-Vaartjes.
In tĳden van corona is het goed om
naar elkaar om te kĳken en een beetje
voor elkaar te zorgen. Mocht u hulp
nodig hebben, voor het halen van de
boodschappen, medicĳnen, post wegbrengen enz. dan mag u altĳd Clara
Mulder bellen op 0527-231367. Denk
niet: “laat maar.” Nee gewoon doen!

We zĳn er om elkaar te helpen.
Open monumentendagen
In verband met maatregelen rondom
het covid-19-virus zĳn de Protestantse kerken in Blankenham en
Kuinre niet geopend op zaterdag 12
en zondag 13 september met Open
Monumentendag. Volgend jaar hopen
dat we de deuren weer kunnen openen met Open Monumentendag. Op
de website https://www.openmonumentendag.nl/ is een overzicht welke
monumenten er tĳdens deze dagen
wel geopend zĳn.
Als kerkenraad willen wĳ u vragen
als er ziekte is of behoefte aan een
gesprek contact op te nemen met de
scriba of de ouderling. Wĳ zĳn graag
op de hoogte.
Met een vriendelĳke groet, Protestantse Gemeente Kuinre.

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

Zondag 13 september
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
Lezingen: Exodus 32:7-1 en Matteüs
18:21-35
De Bĳbelteksten spreken over de
goedheid van de Eeuwige. Vanuit
de Joodse traditie horen daar naast
Gods geduld twee andere eigenschappen bĳ, namelĳk liefdevol en
genadig. Het verhaal uit Exodus vertelt dat het volk een Egyptische god
namaakte om te aanbidden als de
god die hen bevrĳding gaf. Het moet
de Eeuwige onvoorstelbaar diep hebben gekwetst. Kan het dan nog goed
komen in het verbond van de belofte
tussen God en mens? We hopen op
een goede dienst met elkaar.
Zondag 20 september
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. D. Lagerweĳ (Zwolle)
Kerkdiensten
U bent op zondagmorgen weer van
harte welkom in de kerk. Wel moet
u van te voren een plaats reserveren.
Dit kan bĳ onze scriba, dhr. Dekker:
tel. 06-10650672 of scriba@pk-steenwĳkerwold.nl De dienst is ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl
I.p.v. een gift in de collectezak kunt u
een bĳdrage overmaken per bank:
Diaconie: NL29RABO0149094353
t.n.v. Diaconie Protestantse Gem.
Steenwĳkerwold
Kerkrentmeesters: NL17RABO0149005717 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Steenwĳkerwold
Bloemen
Met een hartelĳke groet en een
bemoediging zĳn de bloemen uit
de dienst van zondag 30 augustus
gebracht bĳ mevr. M. Kuiper-Visser,
Het Schild en bĳ mevr. R. Boer-Westerbeek. Vredenburg. En op zondag 6
september bĳ dhr. G. Veenstra, Gelderingen.
Giften
Ds. van Veen ontving €10,- en €15,voor de kerk. Hartelĳk bedankt voor
deze giften.
Overleden
In de nacht van vrĳdag 4 op zaterdag
5 september overleed mevr. Willie

Verbeek-Wagter op de leeftĳd van
90 jaar. Sinds juli was zĳ opgenomen
in het verzorgingshuis Nĳenstede in
Steenwĳk, eerst tĳdelĳk en kort geleden vast. Hiervoor heeft zĳ heel lang
gewoond aan de Oldemarktseweg,
een plek, waar zĳ zeer aan gehecht
was. De uitvaart zal plaatsvinden op
donderdag 10 september. In het volgende zondagsblad meer hierover.
Wĳ wensen de familie Gods zegen en
kracht toe in dit gemis.
Wĳ leven mee
Als u iets te melden heeft of door te
geven betreffende pastoraat, neem
dan gerust contact op met één van
de ouderlingen of met de predikant.
Het leven van mensen is vaak een
weg van op en neer. Zo ook in onze
gemeente. Sommige mensen hebben
veel zorg nodig. Er zĳn ook mensen
voor wie de toekomst onzeker is of
die wachten op spannende behandelingen of nadere onderzoeken. En
dan zĳn er de mantelzorgers die soms
zwaar belast worden, maar hun werk
met veel liefde doen. Alle zieken en
hun verzorgers sterkte toegewenst!
Tenslotte,
Dit lied kwam ik laatst tegen. Het is
een lied, waarin het verlangen uitspreekt, dat de coronatĳd voorbĳ is.
Een tĳd, waar we allemaal naar uitkĳken,
Straks bĳeen, als de dreiging voorbĳ is.
Straks bĳeen, het verdriet van de baan.
Weer bĳeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.
Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wĳn.
Wĳ omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bĳzonder zal zĳn.
En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wĳ zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.
En ik hoop dat we zullen ervaren,
in geloof dat de liefde ons leidt:
Voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altĳd.
‘Straks bĳeen’ is een splinternieuw
lied! Het is een vertaling van ‘We will
meet
again’ dat John Bell schreef in dit stadium van de coronatĳd, waarin mensen ernaar uit kĳken elkaar weer te
zien en te omhelzen.
Met vriendelĳke groeten,
ds. Eric van Veen

Vollenhove
Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-stad: ds.
D. Wolters, Steiger 27, 8325
HB Vollenhove tel. 0527-239291
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
Predikant Vollenhove-Ambt:
ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88,
8326 AD Sint Jansklooster tel.
0527-239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl
Scriba: Dhr. H. Wĳermars, Postbus
82, 8325 ZH Vollenhove. tel. 0527243860 scriba@hervormdvollenhove.
nl
Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel.
0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum
"Tilvoorde": mw. N. LasscheRemĳnse, Tilvoorde: tel.
0527-241538 tilvoorde@
hervormdvollenhove.nl
Koster Kapel: mw. G. van
Dalen, tel. 0527-246767 kapel@
hervormdvollenhove.nl
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Diensten
13 september om 10:00 uur
in de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. D. Wolters voor te gaan.
De organist is dhr. J. Bredewout.
Collectes: diaconie, instandhouding
van de eredienst, Kerk en Israel.
13 september om 17:00 uur
in de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. H.J.H. Pap en ds. D. Wolters voor te gaan. De organist is dhr.
J.S. Wuite.
20 september om 10:00 uur
in de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan.
De organist is dhr. A. Kroeze. Collectes: gezamenlĳk jeugdwerk,
instandhouding van de eredienst,
algemene doeleinden.
20 september om 19:00 uur
in de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan.
De organist is dhr. H. Bontkes.
Agenda
22 september 2020 om 19:30 uur,
Focus gespreks- en bĳbelkring: “Een
brief van Jezus”, Grote Kerk.
30 september 2020 om 00:00 uur,
Focus: Gezamenlĳk begin blok 3,
Grote Kerk.
Bĳ de diensten
De komende weken zullen we twee
keer dienst hebben op een zondag.
Meestal zal er ’s ochtends een dienst
zĳn waarbĳ een deel van de gemeente is uitgenodigd (zie informatie hieronder over de aanmeldingen daarvoor) en ’s middags of ’s avonds zal er
een bĳzonder dienst, zoals belĳdenis
of bevestiging ambtsdragers, waarbĳ
familie en vrienden van de desbetreffende personen uitgenodigd zullen
worden.
Voor de komende twee zondagen
is daarbĳ echter een uitzondering.
Komende zondag hebben we twee
bĳzondere diensten: de overstapdienst voor de tieners, waarbĳ ze
afscheid nemen van de zondagsschool of kindernevendienst en de
overstap maken naar de tienerdienst,
én ’s middags is er een belĳdenisdienst. Bĳ beide diensten zĳn er
voornamelĳk familie en vrienden
genodigd.
De zondag daarop, 20 september,
vieren we met elkaar het Avondmaal.
Dan is er zowel ’s ochtends als ’s
avonds dienst, en daarbĳ wordt de
gemeente genodigd, zodat iedereen
die Avondmaal wil vieren in staat
gesteld wordt om naar de kerk te
komen.
Verderop leest u meer info over de
diensten.
Diensten in een anderhalfmeter samenleving
Inmiddels beginnen we al aardig wennen aan de diverse maatregelen die
van kracht zĳn geworden sinds de
uitbraak van het Corona-virus. In
beperkte groepen, met duidelĳke
looprichtingen, met goede onderlinge afstand en met inachtneming
van hygiëne kunnen we ’s zondags bĳ
elkaar komen! Het gaat momenteel
zo goed dat we als kerkenraad hebben besloten om een stapje verder
te gaan. Vanaf september willen we –
zolang er in onze directe regio geen
Corona-clusters zĳn – ingetogen
zingen mogelĳk maken. We zien dat
concreet als volgt voor ons: de voorzangers hebben nog steeds de lead in
de samenzang, maar gemeenteleden
krĳgen de ruimte om ingetogen te
zingen (op spreekvolume) of mee
te neuriën. Daarnaast wordt er een
blok in de kerk gereserveerd voor
mensen die zich onveilig voelen bĳ
deze vorm. In dit blok wordt er niet
gezongen.
Lees verder op pagina 14
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Nog steeds geldt dat om deel te
nemen aan de diensten u zich moet
opgeven bĳ Jolanda Lassche, via:
reservering@hervormdvollenhove.nl
of via: 06-29242811. Bent u ingedeeld
en kunt u toch niet komen, meldt u
dan af! Dan kan iemand anders uw
plek in de kerk innemen. Aan- en
afmeldingen graag voor vrĳdagavond!
Op zaterdag zullen we de mail niet
meer beantwoorden en moet u dus
een week wachten.
Bĳ de overstapdienst van 13
september
Normaal gesproken vindt deze
dienst in mei plaats. Kinderen nemen
afscheid van de zondagsschool en
kindernevendienst en worden toegelaten tot de tienerdienst. Komende
zondag halen we deze dienst in.
Thema is ‘sporen’. Aan de hand van
Genesis 40, uit het Jozefverhaal,
horen we over de sporen die God in
ons leven trekt en de sporen die wĳ
bĳ anderen trekken.
Belĳdenis- doop – Heilig avondmaal zondag 13 en 20 september
We zĳn gewend dat in onze gemeente de jongeren en ouderen op Palmzondag belĳdenis doen. In verband
met de Corona-maatregelen is de
dienst uitgesteld. Nu zullen D.V. in
de middagdienst van zondag 13 september de volgende jongeren hun
geloof in God, de Naam van onze
Heer Jezus belĳden, een geloofsleerling, Gerjan, zal ook gedoopt worden samen met zĳn zoontje Bram.
Op zondag 20 september zullen de
catechisanten deelnemen aan het
heilig avondmaal. We hopen dat de
gemeenteleden dankbaar en blĳ,
biddend om hen heen zullen staan
en hen verwelkomen. Tĳdens de
catecheselessen hebben we geleerd
dat de kerk, gemeenschap van gelovigen ook een liefdesgemeenschap
is. Geloven is ook in Liefde geloven.
Ieder lid van het Lichaam van Christus heeft zĳn eigen plaats en heeft
zĳn roeping om in liefde de ander te
dienen. Het thema van de belĳdenisdienst is BELĲDEN-IS-DOEN. De
tekst die centraal staat komt uit 1
Johannes 3.
Irene (Elisabeth Trĳntje) Been; 3
maart 1997
Henry (Henk-Jan) Eenkhoorn; 15
dec. 1991
Tjalling (Pieter) Alons; 10 okt 1995
Hennique (Hennie) Knobbe; 3 aug
1998
Hesmé Naberman; 22 sept 1999
Kjell Kuiper; 14 mei 1996
La-vie Rook; 29 nov 1998
Sanne Rook; 31 jan 1998
Tineke (Tini) Steenbergen- Schuurman; 20 feb 1989
Lianne (Lubie) Roskam; 31 aug 1997
Stephan (Roy) Veldman; 2 nov 1991
Henriëtte (Hendrika Henrita) Visscher – Buitink; 9 feb 1997
Gerjan Visscher; 29 aug 1993
Bram (Jacob) Visscher; 7 dec 2019
(dopeling)
Gezocht: leden Beamer-Team
In de afgelopen maanden is er veel
technische apparatuur geïnstalleerd
in de Grote Kerk. Diverse wensen
zĳn hiermee in vervulling gegaan
m.n. het volgen van de kerkdienst
thuis middels een “live-stream”.
Echter deze installatie moet tĳdens
kerkdienst (Ere-, trouw- en rouwdiensten) wel door mensen worden
bediend. Hiervoor is dan ook een
Beamer-Team opgericht. Enkele
enthousiaste gemeenteleden hebben
reeds plaats genomen in het BeamerTeam. Maar zoals zo vaak: “vele handen maken licht werk”. Het BeamerTeam is dan ook op zoek naar

enthousiaste gemeenteleden die ook
willen deelnemen aan het Team. Wil
jĳ ook plaats nemen in het BeamerTeam of wil je eerst iets meer weten
over de werkzaamheden, neem dan
gerust contact op met Henk Alle
Bakker, tel.nr. 291579. Op deze wĳze
kun je ook iets doen voor de kerkelĳke gemeenschap, Zo’n kans kun je
toch niet laten lopen?
Het College van Kerkrentmeesters
Bloemengroet
Er zĳn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van de
gemeente, bloemen gebracht bĳ Mw.
Eenkhoorn - Rook, Monnikenweg 44,
bĳ Mw. de Vries - Oost, Achter de
Hare 11, en bĳ Hr. en mw. Bĳleveld
- Kuil, van Blankenheimstraat 2; zĳ
waren 14 augustus 50 jaar getrouwd.
Giften
De Diaconie ontving via Yvonne Jordens €10.00 voor het bloemenfonds.
Hartelĳk dank voor deze gift.
Nieuws van de diaconie
De diaconie heeft een rolstoelfiets
aangeschaft, zodat een familielid,
zorgmaatje of vrĳwilliger met iemand
die rolstoelafhankelĳk is op pad te
gaan. Voor iedereen is het niet even
makkelĳk om daar maar zo mee weg
te fietsen. Nu willen wĳ een instructie avond organiseren, om verdere
uitleg van de rolstoelfiets te geven,
en kunt u de fiets dan uitproberen.
De rolstoelfiets staat in Nieuw Clarenberg. Als u belangstelling heeft in
de instructieavond kunt u zich opgeven via de mail; diaconie@hervormdvollenhove.nl. Nadien zal er een
datum vastgesteld worden.
Verjaardags fonds Ambt
Sinds juli zĳn we weer begonnen
met het Verjaardags fonds. I.v.m. de
coronamaatregelen bellen we niet
aan maar doen de envelop in de brievenbus. Op de kaart staat vermeld
de bankrekening, waar uw gift overgemaakt kan worden. Alvast Bedankt
voor u medewerking!
Hartelĳke Groet: de Lampen Brandende.
Kerktelefoonbusje
De kerktelefoonbusjes worden
vanwege de Corona maatregelen
momenteel niet zo frequent geleegd
als u gewend bent. Indien uw kerktelefoonbusje ‘vol’ is kunt u contact
opnemen met Martha Roskam 0527
246215, zĳ zal dan een persoonlĳke
afspraak met u maken om het busje
om te wisselen.

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

Ik ben maar…
Afgelopen zondag preekte ik over
Jozef. ‘Ik ben maar een slaaf…’, zo
moet hĳ van zichzelf gedacht hebben: ‘Wat is er terechtgekomen van
mĳn dromen? Zon, maan en sterren
zouden zich voor mĳ buigen. Maar
nu moet ik buigen, dienen, ik ben
maar een slaaf…’ Maar, wat een wonder! God gebruikt Jozef om Potifar
te zegenen. Jozef hoeft niet zo veel
bĳzonders te doen. God maakt hem
tot zegen!
Ik moest daarbĳ later ook denken
aan het aantal vacatures die we
binnen onze kerkenraad hebben.
Hoe vaak horen we dat niet als we
iemand vragen: ‘Daar ben ik niet

geschikt voor hoor. Ik ben maar…’
Denk niet te klein van onze God. Als
Hĳ jou roept, dan maakt Hĳ jou tot
zegen!
Beroep
De hervormde gemeente Hardinxveld-Giessendam brengt op 10
september een beroep op me uit.
Dat betekent dat ik de komende
drie weken de tĳd heb om kennis te maken met die gemeente en
biddend de afweging te maken of
ik die gemeente de komende jaren
wil dienen. Het is een heel ingewikkeld denkproces dat nogal veel losmaakt – ook in ons gezin en in de
gemeente, zo heb ik gemerkt. Ik wil
jullie daarom vragen om de komende
periode voor ons te bidden, om wĳsheid en inzicht, zodat we Gods wil
mogen zien.
Met een hartelĳke 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
De gezondheid van dhr. K. Rook,
Leeuwte 82, Sint Jansklooster, wordt
minder. Hĳ is thuis. Mogelĳk kunt u
een bemoedigend kaartje sturen.
We wensen de zieken thuis en in de
ziekenhuizen de nabĳheid toe van de
Goede Herder.
In memoriam Albert Hoogstede
Op 22 augustus 2020 is overleden
Albert Hoogstede (Oppen Swolle
8a, 8325 PN Vollenhove) in de leeftĳd van 74 jaar. De afscheidsdienst
heeft plaatsgevonden op donderdag
27 augustus in de Grote Kerk van
Vollenhove. In de dienst hebben we
nagedacht over het geheim van Gods
NAAM die bewogenheid is met mensen. Een fragment hebben we gelezen uit exodus 3. Daarnaast hebben
we geluisterd naar lievelingsliederen
van Albert. Zoon Peter deelde met
ons iets van het leven van zĳn vader.
Uit zĳn verhaal kozen we het volgende:
‘Pa is in 1946 in het ziekenhuis in
Meppel geboren en groeide op in
St. Jansklooster als jongste in een
gezin met twee zussen. Na de lagere
school ging hĳ naar de handelsschool om daar het vak van schilder
te leren. Toen hĳ zĳn vakdiploma’s
gehaald had ging hĳ aan het werk bĳ
de firma Drok in Vollenhove. Ondertussen kreeg hĳ verkering met ma en
trouwden ze in 1968.
Na hun trouwen gingen ze wonen
aan de Doeveslag in Vollenhove op
nr. 95 waar jaarlĳks in de periode
voor de corsoweek met de buren de
straat versierd werd. Niet met een
simpel vlaggetje maar met technische
hoogstandjes zoals het zwanenmeer
uit de Efteling dat nagebouwd werd.
Dit was voor pa een gezellige tĳd.
Na een paar jaar bĳ Drok ging pa
voor de Gemeente Vollenhove en
later Brederwiede werken.
Ik ben aan de Doeveslag geboren in
1968, op eerste Kerstdag ook Andre
werd daar geboren in 1970 op 18
februari. Alwin kwam 5 jaar later op
1 maart 1975. ‘…
Pa heeft zich altĳd ingezet voor het
verenigingsleven en met name ook
voor de kerk. Hĳ was jaren lid van

de Kerkenraad en later bracht hĳ
Tafeltjedekje-maaltĳden rond voor
ouderen. Hiervoor en voor zĳn tĳd
bĳ de brandweer is hĳ op 24 april
2001 onderscheiden als lid in de orde
van Oranje-Nassau.
Vorig jaar eind maart werd pa ziek
en werd hĳ opgenomen. Het duurde
even voordat de diagnose galwegkanker werd gesteld. Er wachtte een
serieuze operatie maar die ging goed
en langzaam, te langzaam volgens pa,
volgde herstel en kwam beetje bĳ
beetje de energie terug.
Helaas volgde afgelopen mei weer
een periode van ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Opnieuw onzekerheid.’
We wensen Margriet, de kinderen
en kleinkinderen de nabĳheid toe van
Hem die belooft: Ik zal er zĳn!
Catechisatie in Sint Jansklooster
begint op maandag 28 september.
Beste catechisanten,
Het catechisatie seizoen gaat binnenkort weer van start en hierbĳ
jullie zĳn van harte uitgenodigd. We
hopen natuurlĳk net als vorig jaar
dat we weer op jullie kunnen rekenen. We hopen er een leerzaam en
gezellig jaar van te mogen maken. Zie
onderstaande tĳden. In verband met
coronamaatregelen beginnen we in
de consistoriekamer om 17.00 uur.
Daarna wordt de ruimte geventileerd. Groep 2 begint ook in de consistoriekamer en groep 3 krĳgt les in
de Grote zaal.
Groep 1 (leeftĳd 12-13 )1e en 2e jaar
voortgezet onderwĳs, aanvang 17.00
- 17.45
Groep 2 (leeftĳd 14 -16) 3e en 4e
jaar voortgezet onderwĳs, aanvang
18.45 - 19.30
Groep 3 (16+), aanvang 19.30 - 20.15
We zien jullie graag op maandag 28
september, Kapel, Molenstraat te
Sint Jansklooster. Met uitzondering
van de herfstvakantie op 12 oktober.
Is er in principe elke week catechisatie tot en met maandag 14 december.
Hartelĳke groet, Ds Pap, Grietje de
Olde en Heidi Kramer
Ten slotte,
Ontvangt allen een vriendelĳke groet
vanuit de pastorie aan de Leeuwte
ds. H.J.J. Pap

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

Juich voor de Heer, heel de aarde wees
blĳ.
Zing van de Koning en zĳn heerschappĳ.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bĳ het horen van uw naam.
U wil ik prĳzen voor dat wat U schiep;
mĳn leven lang loven, want U heb ik
lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht
bĳ U!
Diensten
13-9 - 09.30 uur – Voorganger: ds.
W.J. Menkveld – startdienst. In deze

dienst zal door de aanwezigen niet
worden gezongen. 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en onderhoud.
20-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds.
J.A. Dekker, Lemele – H.A. 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en
onderhoud, 3e collecte: Avondmaalsgave.
27-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds.
W.J. Menkveld. 1e collecte: Vredeswerk, 2e collecte: Kerk en onderhoud, 3e collecte: Kerk en onderhoud t.b.v. onderhoud orgels.
Bĳwonen kerkdienst.
De kerkenraad is blĳ dat we (met
een beperkt aantal personen) als
gemeente kunnen samenkomen. Om
e.e.a. in goede banen te leiden is het
wel noodzakelĳk dat u zich van tevoren opgeeft.
Wilt u als gemeentelid (evt. met
gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst
bĳwonen dan kunt u zich per e-mail
opgeven voor vrĳdagmiddag 12.00
uur voor de eerstvolgende zondag
via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Wanneer er plaats voor u is, krĳgt u
voor zaterdagmiddag 12.00 uur een
bevestiging per e-mail. Krĳgt u geen
bevestiging, dan kunt u de dienst dus
niet bezoeken. U kunt zich ook voor
meerdere zondagen tegelĳk opgeven
maar houdt u dan wel in de gaten
voor welke zondag u een bevestiging
krĳgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld.
De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.
NB: Wĳ vragen u in ieders belang
van het onderstaande goede nota te
nemen:
- Als u verkouden bent of andere
klachten hebt blĳft u natuurlĳk thuis.
-Mensen van 70 jaar en ouder en
degenen die volgens de overheid (zie:
https://www.rivm.nl/coronaviruscovid-19/risicogroepen ) onder de
risicogroepen vallen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zĳn omdat
zĳ een verhoogd risico hebben om
ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zĳ beslissen zelf of zĳ een
kerkdienst willen bezoeken (PKN).
- De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen
en/of deuren open staan in verband
met de ventilatie en deze worden
niet gesloten.
-Houdt altĳd in ieder geval 1,5 meter
afstand.
-Wacht bĳ de deur van de hoofdingang. De koster wĳst u een zitplaats
aan.
- Desinfecteer uw handen bĳ binnenkomst.
- Zing niet helemaal voluit.
De dienst is ook te volgen via de site
van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .
U klikt dan op het tabblad: Kerk
Media.
De kerkenraad
Verantwoording
Ds. Menkveld ontving vorige week
€10. In de maand augustus is via
Marry Klaver 2x €10 en via Jenny
Klaver 1x €10 ontvangen voor de
bloemendienst.
Een kaartje werd verstuurd naar:
Jannes en Grietje Wink, Bovenboerseweg ivm hun 50 jarig huwelĳk
Fam. H. Harms, Siebenweg ivm hun
50 jarig huwelĳk
Mw. L. vd Belt-Rĳkeboer, Veneweg
Bart vd Berg, Veneweg
Fam. Stechweĳ, Belterweg, ter
bemoediging.
Dhr. C. Vos, van Raalteweg.
Lees verder op pagina 15
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Fam. Pit, van Raalteweg, zĳ waren
begin augustus 50 jaar getrouwd.
Mw. E. Knobbe-de Goede die 1 september haar 80e verjaardag mocht
vieren.
De familie van mw. J. Klaver-van de
Belt.
Bloemen
De bloemen uit de dienst van 30
augustus gingen naar de heer F.
Rodermond i.v.m. een ziekenhuisopname. In Wanneperveen werden er
bloemen bezorgd bĳ dhr. G. Winters
in verband met zĳn verjaardag. De
bloemen uit de dienst van 6 september gingen naar mw. E. Knobbe-de
Goede i.v.m. haar 80ste verjaardag.
In Wanneperveen werden er bloemen bezorgd bĳ dhr. C. Vos en de
fam. Pit.
Kerkenraadsverkiezingen
In de kerkenraadsvergadering van
2 september jl. is besloten om de
kerkenraadsverkiezingen per zondag
6 september weer op te pakken.
Deze waren dit voorjaar stilgelegd
in verband met corona. Hoewel het
misschien niet altĳd zichtbaar voor
u is moet er in deze tĳd toch veel
geregeld worden, misschien nog wel
meer dan normaal, daarom is het
wel belangrĳk dat de kerkenraad
compleet is en blĳft. De per mei
2020 aftredende ambtsdragers zetten voorlopig nog hun werkzaamheden voort maar er moet wel opvolging komen. Daarom vragen wĳ u
om namen in te dienen van doop- of
belĳdende leden die volgens u voor
verkiezing in aanmerking komen
voor de openstaande vacatures. Wĳ
vragen u in verband met corona
niet om 10 handtekeningen te verzamelen. Het is de bedoeling dat u,
eventueel samen met huisgenoten
(van 16 jaar en ouder), een naam
per vacature op een briefje zet en
deze dan ondertekend inlevert bĳ
de scriba (Noorderweg 57, BS) of
eventueel bĳ één van de andere
kerkenraadsleden. U kunt de aanbevelingen ook mailen naar scriba@
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.
Voor Wanneperveen gaat het om:
- 2 vacatures ouderling kerkrentmeester
Voor Belt-Schutsloot gaat het om:
- 2 vacatures ouderling en
- 1 vacature ouderling kerkrentmeester
U kunt aanbevelingen indienen tot
en met dinsdag 15 september 2020.
Voor de goede orde onderstaand de
volledige procedure voor kerkenraadsverkiezingen.
Procedure kerkenraadsverkiezingen
Verkiesbaar zĳn belĳdende leden.
Eventueel kunnen niet-belĳdende
leden (doopleden) verkiesbaar worden gesteld en bĳ de bevestiging
tot ambtsdrager – onder bepaalde
voorwaarden – onder de belĳdende
leden worden opgenomen.
U/jĳ wordt zondag uitgenodigd om
per ambt schriftelĳk en ondertekend aanbevelingen te doen van
degenen waarvan u/jĳ denkt dat
ze voor verkiezing in aanmerking
komen.
- De kerkenraad stelt de kandidatenlĳst op per ambt.
- De kerkenraad moet degenen,
die door ten minste tien stemgerechtigden (belĳdende leden) zĳn
aanbevolen en verkiesbaar zĳn, op
de kandidatenlĳst plaatsen. Doopen belĳdende leden van 16 jaar en
ouder mogen aanbevelingen doen
echter wanneer deze aanbevelingen
niet worden ondertekend door 10
belĳdende leden dan kan de kerkenraad de kandidaten wel op de
kandidatenlĳst plaatsen maar dat is

de kerkenraad niet verplicht. Het
is dus niet noodzakelĳk dat aanbevelingen ondertekend zĳn door 10
belĳdende leden. De kerkenraad zal
alle aanbevelingen serieus overwegen.
Familiebanden, hoe dan ook, tussen
eventuele ambtsdragers zĳn in principe geen bezwaar.
Verkiezing door de stemgerechtigde
leden van de gemeente vindt plaats
wanneer er meer kandidaten dan
vacatures zĳn; in andere gevallen
wordt de kandidaat verkozen verklaard.
Het is de taak van de gemeente (u/
jĳ) om aanbevelingen te doen om
zo de kerkenraad weer compleet
te krĳgen. Het is niet de bedoeling
dat de kerkenraad zich zelf moet
aanvullen.
Preek app
Ik wil graag een preek-app-groep
aanmaken voor reacties op de preken of de diensten. Op die manier
wil ik graag met u als hoorder/kĳker
in contact blĳven nu ik de gezichten
in de kerk niet kan zien tĳdens de
dienst. Bĳkomende voordeel is dat
u ook van elkaar de reacties ziet en
daar ook weer op kunt reageren.
Daarom bĳ deze vraag of iedereen
die mee wil doen bĳ daarvan een
appje wil sturen. 06-40428018
Vanuit de gemeente
Mw. Van de Belt-Rĳkeboer mocht
vorige week woensdag weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Bart van
den Berg werd vorige week maandag geopereerd, kreeg een nieuwe
schouder, en mocht dinsdag weer
naar huis. Beide wensen wĳ zegen
en kracht van God voor verder herstel en met hen zĳn we dankbaar
voor wat in het ziekenhuis voor hen
gedaan kon worden.
Rob Pors is afgelopen woensdag in
Zwolle in het ziekenhuis opgenomen om een operatie te ondergaan.
We dragen hem en zĳn vrouw op in
uw voorbede.
Bericht van overlĳden:
Maandag 31 augustus overleed Jantje Klaver – van de Belt, in haar
woning aan de Belterweg, in de
leeftĳd van 90 jaar. De laatste week
lag ze op bed. Ze riep iedereen aan
haar bed van wie ze afscheid wilde
nemen en werd de laatste dagen
voortdurend omringd door haar
kinderen. Afgelopen zaterdag hebben we in kleine kring afscheid van
haar genomen en haar begraven
in Wanneperveen na een dienst in
de kerk in Belt Schutsloot. Jantje
wilde geen In Memoriam. Niet in
de dienst en niet in het kerkblad.
Ze was van mening dat wie haar
kent ook weet wat er in haar leven
is gebeurd. Ons hartelĳke meeleven gaat uit naar kinderen, klein en
achterkleinkinderen maar ook naar
familie en vrienden die haar zullen
missen.
Bericht van overlĳden:
Woensdag 2 september bereikte
ons het onverwachte en verschrikkelĳke bericht van het overlĳden
van Ronnie Stoter. Zomaar ineens
weg uit het leven, uit zĳn gezin,
familie en kennissenkring nog maar
net 51 jaar. Woorden schieten te
kort om weer te geven wat dit
betekent vooral voor zĳn vrouw,
kinderen en ouders en voor heel
veel anderen. Afgelopen maandag
was het afscheid in besloten kring
in de Reestborgh in Meppel, waarna
hĳ is gecremeerd. We leven van
harte met hen mee in het besef hoe
weinig dat is bĳ dit grote verlies.
Dat zĳ zich in deze moeilĳke periode gedragen mogen weten door hun
hemelse Vader.

Vanuit de Pastorie 1
Gelukkig gaat het winterwerk weer
van start al is er nog veel onduidelĳk en onzeker. ‘Wie zoekt zal
vinden’ zegt de Bĳbel dat geldt ook
voor het zoeken van manieren om
ondanks beperkingen komende
winter met elkaar vorm te geven
aan het gemeenteleven. Bĳ deze wil
ik van harte oproepen om mee te
doen waar u kunt. Ontvangt u de
Nieuwsbrief/Leefmee al per mail?
Ontvangt u de liturgie al per mail?
Hebt u zich al opgegeven voor de
preek-appgroep? Doe weer mee
met catechisatie en Groeigroep
desnoods op een creatieve manier.
Hebt u zich al opgegeven voor het
meemaken van een dienst (ook 70+
mag als er geen klachten zĳn) En als
u verder ideeën hebt, begin ermee
of maak ze bekend. Niet alles is
afgezegd, er is nog veel mogelĳk en
er kan nog veel bedacht worden.
Voor elke activiteit geldt dat er
mensen voor nodig zĳn om ze uit te
voeren en voor elke activiteit geldt
ook dat we het niet voor onszelf
doen maar tot eer van God en uit
dankbaarheid voor wie Hĳ is, wat
Hĳ gedaan heeft en zal doen. Hartelĳke groeten, Ds. Menkveld.
Vanuit de Pastorie 2
Vorige week kreeg ik een boekje in
handen met de titel: Struikelblokken; Veertig vragen bĳ het Oude
Testament. Struikelen doet niemand
graag en zeker niet bĳ het Bĳbellezen. Regelmatig merk ik in gesprekken met mensen dat ze moeite
hebben met bepaalde teksten in
met name het Oude Testament.
Vragen omdat wat er staat beschreven onduidelĳk is, fantastisch lĳkt
of helemaal niet meer past bĳ ons
moderne leven. Voor die mensen is
dit een heel informatief boekje. Het
is vlot geschreven en behandeld in
korte hoofdstukjes steeds een ‘probleem’ met uitleg daarover. Vragen
over de historie, over ethiek (wat
is goed of niet goed), godsdienstige
vragen en vragen n.a.v. de actualiteit. Een paar voorbeelden; Heeft
Mozes echt de eerste vĳf boeken
geschreven? Hoe zit het met de
zondvloedverhalen uit andere culturen? Heeft David Goliath verslagen? Hoe zit het met de positie van
vrouwen in maatschappĳ en gezin?
Gaf God wetten die niet goed
waren? Kunnen we de wraakpsalmen nog zingen? Wat betekenen die
scheppingsverhalen voor ons? Enz.
Het boekje is geschreven door dr.
M.J. Paul en is echt niet moeilĳk om
te lezen wel heel informatief voor
een geïnteresseerde Bĳbellezer.
ISBN 9789087182854.
Hartelĳke groeten,
Ds. Menkveld.

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

OPENLUCHTSAMENKOMST?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Zondag 13 september 9.30
uur: In deze dienst gaat onze eigen
predikant ds. Gerrit van den Dool
voor. Ouderling van dienst is Henry
Bos en het orgel wordt bespeeld
door Menno van der Vinne. De
uitgangscollecte is voor het jeugdwerk. De zorg voor de kinderen is
in handen van Ummie en Alisa. De
opname wordt rondgebracht door
de diaconie. De ophaaldienst wordt
verzorgd door David Raggers (0521589515).
Zondag 20 september 9.30
uur: In deze dienst gaat ds. Gerrit
van den Dool voor. Ouderling van
dienst is Henry Bos en het orgel
wordt bespeeld door Menno van
der Vinne. De uitgangscollecte is
voor het plaatselĳk pastoraat. De
bloemen worden bezorgd door
Charita Baars en de zorg voor de
kinderen is in handen van Gonnie.
De opname wordt rondgebracht
door Ypie Klarenberg. De ophaaldienst wordt verzorgd door Geert
Dedden (0521-522489).
Verhuisd. Mevrouw Hennie PiekGrooters is vanuit het ziekenhuis in
Heerenveen gegaan naar woonzorgcentrum LindeStede, afdeling De
Striepe, kamer 18, Steenwĳkerweg
49, 8471 KZ in Wolvega.
Collecten. 30 augustus diaconie:
€28,05; kerk €34,30 en de uitgang
voor het onderhoudsfonds: €41,80.
6 september diaconie: €25,20; kerk
€24,65 en de uitgang voor het plaatselĳk kerkenwerk: €21,10.
Voor de kerk zĳn giften van €20,=
en €5,= binnengekomen. Hartelĳk
dank voor uw gaven.
Bloemen. 30 augustus zĳn de
bloemen bezorgd bĳ mevrouw Corrie Wardenier en op 6 september
zĳn ze meegegaan met ds. Gerrit
van den Dool vanwege zĳn 30 jarig
ambtsjubileum op 2 september.
Agenda. Op woensdagmiddag 16
september is er om 14.00 uur vrouwenvereniging ‘Martha’ in het lokaal
van de kerk. Onderwerp is het
leven van een stadsherderin. Mw.
Minders uit Baars vertelt over haar
boeiende werk.
Verjaardagen. Op 25 september
viert mevrouw C.H. van VeenKragt, Steenwĳkerweg 168a, haar
82ste verjaardag. Een hartelĳke
felicitatie en een gezegend nieuw
levensjaar gewenst.
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: “Oorlog is
een lelĳk iets!” vertelt een Syrische
christen. “Het lĳkt alsof de woorden genade, barmhartigheid, liefde
en
vrede uit onze taal verdwenen zĳn.
Syriërs hebben door de oorlog de
vreselĳkste eigenschappen van de
mens gezien.” Bid dat de Syriërs
weer vertrouwd raken met deze
woorden.
Kopĳ GZ. De kopĳ voor het vol-
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gende zondagsblad kunt u inleveren
tot uiterlĳk zondag 20 september
12.00 uur bĳ de scriba.
Ik vraag U niet mĳ te beschermen in
gevaar,
maar wel laat me niet bang zĳn.
Ik bid u niet om troost als droefheid
mĳ bedrukt:
Help mĳ er over heen te komen.
Ik bid u niet kom mĳ toch redden:
Ik bid om kracht dat ik mag overwinnen.
Ik bid u niet mĳn lasten te verlichten,
maak mĳ zo sterk dat ik zelf de last
kan dragen.
Laat mĳn kracht niet breken als ik
geen raad weet;
en geef me moed als ik verlies of
tegenslagen ondervind
In goede dagen zal ik U gedenken,
dan hoop ik in een nacht vol nood niet
aan u te twĳfelen.
Namens de kerkenraad een hartelĳke groet, Henry Bos ouderlingscriba
Van de predikant
Pastoralia. In de dienst van afgelopen zondag noemden we in onze
gebeden Nathalie Ruiter die langdurig kampt met pĳnklachten. We
hopen voor haar op verlichting en
herstel. Wat betreft de zieken in
ons midden denken we ook aan
Janny Hop-Berger. In lief en leed
weten we ons met elkaar verbonden en doen we elkaar delen in
Gods kracht en nabĳheid.
Diensten. Afgelopen zondag stonden we stil bĳ Psalm 86, waar de
dichter bidt om een onverdeeld
hart: “Wĳs mĳ, Ene, uw weg, ik wil
hem gaan in trouw aan u; richt mĳn
hart op dit ene: op de vreze voor
uw naam!” (vers 11, Naardense Bĳbel). Bĳ ‘vreze’ moeten we niet denken aan angst maar om respectvolle
liefde en toewĳding. Te midden van
zoveel wat op ons afkomt en aan
ons trekt een kostbaar gebed om
‘integriteit’. Wĳ bidden en zingen
de psalmen met Jezus, die ons leert:
wees ‘volmaakt’ (dwz uit één stuk,
leef toegewĳd met een onverdeeld
hart), zoals jullie hemelse Vader
‘volmaakt’ is. Zodat we, in zĳn
spoor, worden wat we zĳn: dragers
van Gods beeld.
In de dienst van komende zondag
wordt Janny Hop herbevestigd als
ouderling-kerkrentmeester.
Rinske Schiere treedt af als diaken
en Roel Logchies als kerkrentmeester, in welke bediening Cor Sĳbesma zal worden geïnstalleerd. De
hoofdlezing zal zĳn Psalm 92, een
psalm voor de Sabbat. In de prachtige berĳming staan de waardevolle
regels “ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen’.
Graag maak ik ook alvast melding
van de startdienst op 20 september,
waarbĳ we het jaarthema van de
PKN overnemen: ‘Het goede leven’.
Wat maakt je leven goed? En hoe
kun je het goede leven?
Zinnige vragen als rode draad voor
een nieuw kerkelĳk seizoen. Mede
door deelname van u en jou kan
het, ondanks de coronabeperkingen, een levendige en inspirerende
Startzondag worden!
Een hartelĳke groet aan u, aan jou,
ds. Gerrit van den Dool

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

VAN GROEVE TOT CONSUM ENT

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

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

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!
Gedenkstenen

Aanrechtbladen

Dorpels

Schouwen

Vensterbanken

Vloeren

www.brouwertuk.nl

Wastafelbladen

Al ruim 100 jaar advies en
woningstoffering op maat

OOK VOOR ONDERHOUD- EN RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN
TVAARTZ
UI

I NG

MERK

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
(dag en nacht bereikbaar)

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

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

De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55

| decorette-drok.nl

0800 - 024 25 26

Bij overlijden:

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

- Gordijnen
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

KE

Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam
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Uitvaartverzorging

G
OR

UR

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

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

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het

Gezamenlijk
Zondagsblad
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Ga naar:
www.gezamenlijkzondagsblad.nl

€ 8,9

Of vul de bon in:

JA,

5!

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

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

Dhr. | mw. | fam. *
naam:

verbouw

adres:
postcode:
e-mail:

nieuwbouw

woonplaats:

onderhoud
tel.nr.

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

Verrassend creatief

topic .nu

