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Advent vieren
‘Morgen zal het vrede zijn’,
zingt Marco Borsato in de
protestsong tegen de oorlog. Een kind in oorlogsgebied wordt toegezongen. Een
onmogelijke droom op weg
naar Kerst?

DOOR DS. KO HEKMAN,
ASSEN

Door kapotgeschoten straten
zonder vader, zonder land
loop je hulpeloos verlaten
aan je moeders warme hand.
Als een schaap tussen de wolven
naar bestemming onbekend
en niemand ziet hoe klein je bent.
Morgen zal het vrede zĳn
en zal de zon je strelen
zal de wereld weer een speeltuin
zĳn
en kun je rustig spelen.
Na de winter komt de lente
wordt de grĳze lucht weer blauw
maar al ben je uit de oorlog
gaat die oorlog ook uit jou?
Getekend
Het vreselĳke leven van een
kind in de oorlog. Het jongetje loopt met zĳn moeder door
het oorlogsgebied. De zanger
van het lied denkt aan de toekomst van het kind, de oorlog
zal ooit wel stoppen. Hoop, verwachting. Maar al ben je uit de
oorlog, gaat de oorlog ooit uit
jou? Wat kinderen in de oorlog
meemaken, raken ze nooit meer
kwĳ t. Ze horen en zien dingen
die ze niet kunnen verwerken.
Ze krĳ gen te maken met de
oorlog, zonder dat ze hiervoor
kunnen kiezen. Het kind zal
in zĳn toekomst altĳd hinder
ondervinden van de oorlogsperiode. Het zĳn niet alleen huizen
en straten die vernield worden,
ook mensen worden vernield,

Het volgende nummer van GZ
verschĳnt op 20 december
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Handen
van God
DOOR DS.WOUTER
BAKKER,
NOORDSCHESCHUT

Houden
wij elkaar
niet voor
de gek?

Kunnen we, met al die ellende in de wereld, kerstfeest niet beter overslaan?

De kranten stonden
vol van het overlĳden van Diego
Maradona. De voetbalgrootheid
overleed op 25 november. Voor velen
was hĳ een symbool van hoop. Massa’s liet hĳ dromen van een beter
leven. En ja, de kleine Argentĳn liet
ook zien hoe je kunt ontsnappen
aan de armoede. Zĳn leven begon
in een sloppenwĳk ten zuiden van
Buenos Aires en werd een jongensboek toen hĳ de duurste speler ter
wereld werd. Zĳn doelpunt na een
spectaculaire dribbel door de Engelse defensie tĳdens de kwartfinale
van het WK 1986 werd later door
uitgeroepen tot het doelpunt van de
eeuw. Maar even tevoren had hĳ ook
met de hand gescoord. De hand van
God – zo hield hĳ 20 jaar vol.
Schrĳver Eduardo Galeano noemde
Maradona ooit de ‘meest menselĳke
van de goden’. Hĳ speelde vals, kon
de roem en de weelde niet aan, worstelde met drugs en alcohol, en viel
in de handen van de maffia. Het heilig vuur doofde. Hĳ werd een toonbeeld van zelfdestructie.
Inmiddels is het Advent, een tĳd
van hoop en dromen van een beter
leven. Goddank mogen we ons verheugen in een andere weergaloze
solo waarin we Gods hand wel kunnen herkennen. Onmiskenbaar. God
werd mens, wat een grootheid, zegt
Johannes. Maar de Zoon gaf alles op
en viel in handen van slechte mensen. En toch roepen de doorspĳkerde
handen van Christus uiteindelĳk diepere verwondering op dan Maradona met zĳn hand. En aanbidding. Dit
werk is door Gods alvermogen, door
’s HEREN hand alleen geschied. Het
is een wonder in onz’ ogen. We zien
het maar doorgronden ’t niet. Gary
Lineker, icoon van het Engelse voetbal, twitterde: hopelĳk vindt Maradona rust in de handen van God.

om geld en macht. Om maar
niet te spreken van onvrede
tussen mensen onderling, dicht
bĳ huis, binnen eigen muren, in
eigen hart. Onvrede met het
leven, met jezelf, met de kerk,
onvrede met God. Kunnen we
kerstfeest niet beter overslaan?

maar laten staan. Morgen? Is
het echt waar dat er morgen
vrede komt? Met deze realiteit
moeten we leven. Het is maar
afwachten. Na morgen en overmorgen zullen we het wel zien.
Het gaat er wel van komen.

Adventskalender
Youth for Christ

Middaggebed in
Adventstijd

Kerstliederen vanuit
Lemelerveld

Vriendschap en
depressie

Voor christenen is Advent een
periode vol verwachting en hoop.
Daarom presenteert Youth for
Christ een Advent aftelkalender.
In 28 dagen aftellen naar kerst
met overdenkingen, bĳpassende
Bĳbelteksten en
concrete
tips

In Hellendoorn kan men deelnemen aan een getĳdengebed,
het middaggebed. Ook buiten de
kloostermuren hebben mensen
behoefte aan een vaste tĳd voor
verstilling en bezinning. Verschillende predikanten en kerkmusici werken mee. Uiteraard is het
coronaproof. Daarom is registratie
bĳ binnenkomst verplicht. Digitaal
te volgen via kerkomroep.nl

Veel activiteiten die de bekende organist Ad Huetink had
gepland, gaan in dit najaar, vanwege corona, niet door. Hĳ zit
echter niet bĳ de pakken neer!
Heutink tovert zĳn hal helemaal
om in kerstsfeer voor een mooi
concert. Bekende kerstnummers
komen voorbĳ. Er mogen maximaal dertig bezoekers naar binnen.

De Wierdense Jorien Beunk
maakte een depressie mee en
wilde zichzelf iets aandoen. Dat
heeft ze gelukkig niet gedaan,
maar hoofdpersoon Dorien
deed dat wel. Jorien is kerkelĳk
jeugdwerkster in Dedemsvaart.
Ze vindt dat mensen meer over
zelfmoord moeten praten. In
dit jeugdboek, haar derde op rĳ,
getuigt ze van haar geloof.

Geïnteresseerden kunnen de adventskalender gratis
aanvragen via www.yfc.nl

Woensdag 9, 16 en 23 december, 12.00 uur, Hellendoorn, ’n Oalen Griezen, Dorpsstraat 39

lichamelĳk en geestelĳk. Voor
het leven getekend.
Dat de wereld zonder oorlog
een speeltuin is, dat beseffen
mensen die niet in een oorlog
leven niet. Ook niet dat ze het
eigenlĳk zo goed hebben.
Geen kerstfeest?
Dat jongetje in de puinhopen van het Syrische Aleppo,
straks die jubelende engelen in
Efratha’s velden… houden wĳ
elkaar niet voor de gek met
advent te vieren? In een wereld
vol terrorisme, met aanslagen
zoals in Parĳs, Nice en Wenen.
Haat, geweld, vluchtelingenkampen, vluchtelingenkinderen,
kindsoldaten, uitbuiting, verkrachtingen, mishandelingen,
verwaarlozing van kinderen,
verachting van mensenrechten,
honger, dood, armoede, strĳd

Christus hebben wĳ te verwachten. Hĳ heeft wachtenden van
Morgen?
Toch, God wil te maken hebben ons gemaakt. Dat wachten op
Jezus’ komst gaat door. Morgen
met deze wereld. Wat wĳ er
zal het vrede zĳn.
ook van gemaakt
Morgen, wanhebben. Het is
DAT JONGETJE IN DE PUINHOPEN
neer? God weet
zĳn eigen wereld.
VAN ALEPPO, STRAKS DIE JUBELENDE
het.
Het is niet zoals
ENGELEN IN EFRATHA’S VELDEN
Het feest moet
Harry Mulisch
doorgaan. Het leven begint tentekent in ‘De ontdekking van
slotte niet met onze gedachten
de hemel’, dat God zĳn handen
over wereld en God. Het leven
terugtrekt van deze wereld,
begint met het welbehagen van
omdat wĳ mensen toch onze
God. Daarmee staat of valt
eigen gang gaan en er een puinalles.
hoop van maken.
Het vraagteken moeten we

Zaterdag 12 december, 20.00 uur, Lemelerveld, WHZ-hal,
Grensweg 17, reserveren: www.huetink-royalmusic.nl, € 10

Getekend, www.boekscout.nl, € 20,50 (incl.verzending),
bron: TC Tubantia
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Kerstcadeaus bij
De Akker
Veel organisaties hebben er last
van. Ook christelĳk boekenhuis De
Akker en hulporganisatie De Zaaier
zagen hun omzet door corona dramatisch dalen. De najaarsfolder, in
een oplage van 13000 verspreid
via diverse kerken, roept op om coronaproof - vooral lokaal in te
kopen. Men is van harte welkom in
de winkel. Bestellen en thuis laten
bezorgen kan ook!

Vriezenveen, Westeinde 305, openingstĳden zie: akkerboek.nl, bestellen: info@akkerboek.nl en tel. 0546 563493

Boek over Drentse
ds. Rinze Douma
De presentatie van
het boek
over het
verzet van
de Drentse
predikant
ds. Douma
vindt plaats
in kleine
kring. Vanwege
corona wonen voornamelĳk familieleden de boekpresentatie bĳ.
Het boek getiteld ‘In verzet voor
een rechtvaardige zaak’ handelt
over het leven van dominee Rinze
Douma uit Emmer-Compascuum.
Hĳ moest zĳn houding met de
dood bekopen. Ook de gevolgen
voor zĳn gezin komen aan bod in
het boek dat is samengesteld door
dochter Henca Douma en Sanneke
van Geest.
‘In verzet voor een rechtvaardige zaak’ is te bestellen
via hw.douma@upcmail.nl, € 45

Profielschets van de Messias
‘Hij zal aantreden en hen als
een herder weiden (…) en
hij brengt vrede.’ (Micha 5:
1 en 4)

DOOR DR. JAN
DIRK WASSENA AR ,
HELLENDOORN

Over enkele weken
vieren wĳ de geboorte van Jezus.
Dan zal ook de tekst op Zĳn
geboortekaartje, bezorgd door
een engel, klinken: ‘Vandaag is in
de stad van David voor jullie een
redder geboren. Hĳ is de Messias, de Heer.’ De profeet Micha
gaf al een profielschets van die
functie.
Herder
Dat degene die als de Messias in
de stad van David geboren zou
worden een herder zou zĳn, was
te verwachten. David was ook
herder. Maar Davids zoon had
ook in diepere zin een aardje
naar Zĳn vaartje: God de Zoon

‘Eer aan God in de hoogste
was sprekend God de Vader.
hemel en vrede op aarde…’
God de Zoon heeft van Zichzelf
‘Vrede op aarde’ roept een vraag
gezegd: ‘Ik ben de goede herder.
Een goede herder zet zĳn leven in op. Moet je niet een engel zĳn,
boven de realiteit zwevend, ver
voor zĳn schapen; maar wie een
van het aardse strĳdtoneel om
huurling is en geen herder, wie
dat te kunnen zingen? Vrede
de schapen niet toebehoren, ziet
op aarde? Die is wel erg ver te
de wolf aankomen, laat de schazoeken, net als
pen in de steek
in Jezus’ dagen.
en vlucht - en de
ZO IS HIJ VOOR ONS DE HEILAND
In die tĳd gold
wolf rooft ze en
GEWORDEN. LETTERLIJK BETEKENT
de zogenaamde
jaagt ze uiteen
DAT WOORD: ‘HEELMAKER’
Pax Romana, de
- want hĳ is een
huurling en de schapen gaan hem Romeinse vrede. Maar die stelde
niet veel voor. Er was toenterniet ter harte. Ik ben de goede
tĳd sprake van harde maatregeherder en Ik ken de mĳne en de
len. Jozef en Maria hebben het
mĳne kennen Mĳ, gelĳk Mĳ de
geweten, toen ze in bezwaarlĳke
Vader kent en Ik de Vader ken,
omstandigheden op reis moesten,
en ik zet mĳn leven in voor de
vanwege een volkstelling. En later
schapen.’ (Johannes 10: 11-15)
weer, toen ze naar Egypte moesZo was hĳ de ware Zoon van de
ten vluchten, vanwege de kinderVader, tegen wie een psalmist
moord in Betlehem. Inderdaad:
ooit zei: ‘De Heer is mĳn herder
de vrede was ver te zoeken.
(…)’
Vrede
‘En hĳ brengt vrede.’ Dat doet
ons natuurlĳk meteen denken aan
de engelenzang in de kerstnacht:

Belofte
Maar Jezus heeft in Zĳn leven en
door Zĳn sterven laten zien hoe
vrede tot stand komt. Niet door

machtswellust en heerszucht,
maar door dienstbaarheid en
opoffering. Zo is Hĳ voor ons de
Heiland geworden, zoals de oude
vertaling (1951) zegt. Letterlĳk
betekent dat woord: ‘heelmaker’. Hĳ heeft de kapotte verhouding tussen God en ons heel
gemaakt, door Zĳn volbrachte
werk van vrĳspraak en vergeving,
van verzoening en verlossing. En
Hĳ kondigt de vrede van Gods
toekomst aan. Een collega van
Micha, Jesaja, zegt het zo: ‘Dan
zal een wolf zich neerleggen bĳ
een lam, een panter vlĳt zich bĳ
een bokje neer; kalf en leeuw
zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe
en een beer grazen samen, hun
jongen liggen bĳeen; een leeuw
en een rund eten beiden stro.
Bĳ het hol van een adder speelt
een zuigeling, een kind graait met
zĳn hand naar het nest van een
slang.’ (Jesaja 11: 1-8) Omwille
van die belofte mogen wĳ binnenkort weer met de engelenzang instemmen.

Jezus is de
goede herder.
Een goede
herder zet zijn
leven in voor
zijn schapen

Met z’n zessen aan
het kerstdiner

polderpraat
Het Outbreak Management Team
(OMT) adviseert om het aantal
gasten dat we met kerst thuis ontvangen, te beperken. Hierbĳ wordt
het maximum van zes personen
genoemd. Het OMT adviseert verder om het bezoek aan ouderen
en kwetsbaren zoveel mogelĳk te
beperken. Het kabinet heeft aangegeven dat het nog te vroeg is om
te denken aan versoepeling van de
coronaregels rondom kerst.
Onder andere gelezen op www.rtvdrenthe.nl

NIEUWJAARSCONCERT?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

No fuma?
DOOR DS.
GERHARD HEERINGA ,
SWIFTERBANT

The fun is right here staat op een
vlag voor de grote winkel vlak
bĳ mĳ om de hoek op Curaçao.
De zaak staat vol kerstartikelen.
Grote schreeuwerige posters
beloven je 50% discount. Een
moodboard met de tekst ‘Ho
Ho Ho Ho’ heet je bĳ de ingang
welkom. Binnen op alle wanden staat ‘no fuma’, verboden te
roken. Geen slecht idee. En dan
het assortiment: enorme plastic
bloemen, extravagant aangeklede

nemen. Na enig zoeken vind ik
Jozef, gekleed als een rĳke oosterse herdersvorst en een chique,
wel erg Europese Maria. Intussen
holt het personeel, voornamelĳk
latino’s, af en aan met nieuwe
volle dozen. Tevergeefs zoek ik
hier naar de essentie van het
Blikvangers in de winkel zĳn de
kerstfeest. Oké, ‘merry christkerstmannen: een pop-up kerstmas’ wordt je van alle kanten
mannetje uit een doosje dat
toegeroepen,
open en dicht
maar waarom
gaat, daarnaast
NO FUMA? JUIST WEL, ZOU IK
‘merry’ en waarverschillende
ZEGGEN. EEN BEETJE VUUR MAG BEST.
om ‘christmas'?
opblaasbare variGRAAG ZELFS. VUUR VAN DE GEEST
anten. Er staat
Deze zaak van meer dan 1000
ook een levensechte kerstman:
vierkante meter is volgestouwd
een wat seniel, droevig uitziende
met kerstprullaria. Dat klinkt
oude man met een brilletje. Hĳ
aanmatigend en dat is het ook.
ziet er niet echt gezond uit en
Ieder zĳn lolletje en deze hardlĳkt zo van een corona-afdeling
werkende latino’s gun ik van
te zĳn ontsnapt. Voor 800 Antilharte een dikbelegde boterham.
liaanse guldens mag je ‘m meekunstkerstbomen, flessen met
neerdwarrelende sneeuw, flikkerende lampjes en lichtjes in
allerlei kleuren, een paar engelen,
rendieren. Je kunt het zo gek niet
bedenken of het staat er.

De essentie van kerst ‘vandaag is
jullie redder geboren: Christus,
de Heer’, de verwondering en
het mysterie is hier volkomen
ondergesneeuwd. Geen bruggetje
naar de hemel, maar de platte,
harde werkelĳkheid van de commercie. Hebben we gefaald om
het échte verhaal van kerst voor
het voetlicht te brengen?
Het wordt een kille kerst, lezen
we in de Nederlandse kranten. Kerst in kleine kring hoeft
niet per sé kil te zĳn. Het kan
ook hartverwarmend zĳn. No
fuma? Juist wel, zou ik zeggen.
een beetje vuur mag best. Graag
zelfs. Vuur van de Geest.
Tĳdelĳk poldert Gerhard Heeringa niet vanuit Swifterbant, maar vanaf Caribisch Nederland.

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 6 dec.: GK Aalden,
10.00 ds. H.S. Cohen Stuart-Fens,
Oosterhesselen. Pianist: Hans de
Graaf. Collecten: 1. Diaconie 2.
Kerk.
Kerkdienst 13 dec.: GK Aalden 10.00 ds. B. Breunesse. Pianist: Erik Nĳzink. Collecte: PKN
Missionair.
Bovenstaande diensten zĳn
i.v.m. kerkrenovatie alleen te beluisteren via kerkwebradio: www.
gerefkerkzweeloo.nl
BOVENSMILDE
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/1394-PGBovensmilde
Aanmelden kerkdienst. Voor
vrĳdagavond 20.00 uur via e-mail:
kerkbovensmilde@gmail.com of
tel/whatsapp: 06-30125900.
Kerkdienst 6 dec.: 10.00 dhr.
A. Weemstra. Organist: Gea
Hatzmann. Adventskaarsen
aansteken: Mathĳs Maat. Collecten: 1. KerkinActie-Kinderen in
de knel. 2. Pastoraat. Bĳ de uitgang:
eredienst. Knd.: Rosalie Smit.
Oppas: indien nodig aanwezig.
Kerkdienst 13 dec.: 10.00 ds. S.
Kits. Organist: Rinke Bodewits.
Adventskaarsen aansteken:
Maria Koning. Collecten: 1. Diaconie. 2. Pastoraat. Bĳ de uitgang:
eredienst. Knd.: Cecile Njagi.
Oppas: indien nodig aanwezig.
Voedselbank. Op zondag 6 dec.
is er inzameling van boodschappen
voor de voedselbank.
Wel en wee. Onlangs kwam mw.
Janke Timmermans, Snavelbies 5,
ongelukkig ten val. Er leek niets
aan de hand. De pĳn zakte niet af
en zodoende werd ze pas een paar
dagen later in het WZA geopereerd. Eenmaal weer thuis gaat het
herstellen langzaam. Veel geduld en
beterschap gewenst.
Collecten. De 1e collecte op 6
dec. is voor KiA. Kinderen in de
knel, Nederland. Ieder kind heeft
recht op genoeg eten om gezond
te blĳven, op onderwĳs om iets van
het leven te kunnen maken en op
een liefdevolle opvoeding. Helaas
zĳn er wereldwĳd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie
leven. Kerk in Actie wil er voor
deze kinderen zĳn en kinderen
in Nederland daarbĳ betrekken.
Rainbow, de duif van Kids in Actie,
vliegt de wereld over en vertelt
verhalen over kinderen ver weg. Hĳ
laat zien wat er in de wereld gaande
is en hoe wĳ daarin kunnen delen.
Zo helpt Rainbow om de projecten
van KiA dichtbĳ te brengen. KiA
ontwikkelt bĳ de verhalen van Rainbow creatieve ideeën en materialen
voor plaatselĳke kerken om kinderen, en daarmee de hele gemeente,
op een speelse manier te betrekken bĳ diaconaat. Voor de mensen
die de kerkdienst niet bezoeken,
kunnen hun gift overmaken naar:
NL43RABO 0373736401 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Bovensmilde.
Uw giften voor de 2e en 3e collecte kunt u overmaken naar:
NL48RABO0373717105 t.n.v. CvK
Prot. Gem. Bovensmilde.
Zondag v/d Voleinding. Tĳ-

dens de dienst op 22 nov., hebben
we zoals gebruikelĳk de namen
genoemd van de gemeenteleden
die ons in het afgelopen jaar ontvallen zĳn. Dit waren: 8 jan. 2019:
Hendrik Jan Stel,): 76 jaar; 24 dec.
2019: Aaltje Been-Snippe:73 jaar;
20 okt. 2020: Hendriekje Jantina
Timmermans-Fernhout: 83 jaar.
We staken een kaars aan aan het
grote Licht van Christus en noemden hen bĳ name, in de hoop en
het geloof dat ze bĳ God leven.
Jarig. 13 dec.: mw. L. de Bruin-van
Veen, Wollegras 12, 9421 NA: 78
jaar.
Jubileum. Dhr. B. Breukelaar en
mw. G. Breukelaar-Boersma, Boerheem 53, 9421 MC die op11 dec.
50 jaar zĳn getrouwd. Wĳ wensen
u allen een fijne dag en Gods zegen
voor de toekomst!
Op de dinsdagmiddagen in
december is de Waterstaatskerk
geopend van 14.00-15.30 uur. Deze
openstelling is voor een ieder die:
*even stil naar binnen wil lopen
om een lichtje aan te steken *een
moment van stilte zoekt om de
atmosfeer van rust te proeven *wil
luisteren naar zachte meditatieve
muziek *wil bidden. De algemene
geldende coronamaatregelen worden in acht genomen.
Kerstbĳeenkomst voor de 70
plussers. Door corona is het niet
mogelĳk om de traditionele kerstbroodmaaltĳd dit jaar met elkaar
te houden op de manier zoals we al
jaren gewend zĳn te doen.
Wat dan wel? We hebben velen
van u gesproken over een eventuele andere invulling, een andere
fijne kerstmiddag. Hiervoor is
ruime belangstelling en dat vinden
we geweldig. We gaan een mooie
middag voor u organiseren met
muziek, gedichten en natuurlĳk
het kerstverhaal. Wat ook niet
ontbreekt zĳn de lekkernĳen die
u aangeboden krĳgt . Wat is zo’n
middag zonder u? Niets. Daarom...
geef u op. Dat kan via een belletje of appje naar 06-30125900
(Karin Kappen) of een mailtje naar
kerkbovensmilde@gmail.com. Dat
kan tot dinsdag 15 dec. 12.00 uur.
Natuurlĳk houden we rekening met
de corona maatregelen. En kunt of
wilt u niet komen, dan hebben we
goed nieuws. We zenden de dienst
ook uit via kerkdienstgemist.nl. We
verwelkomen u graag op 17 dec. in
de kerk om 16.00 uur.
Adventsproject ‘Het Beste
Nieuws’ uit de Adventsbode. Wat
is het beste nieuws dat je kunt
bedenken? Daarover denken we in
de adventstĳd met elkaar na aan de
hand van het kindernevendienstproject van dit jaar. Zo leven we
toe naar Kerst, het feest van de
geboorte van Jezus. Zĳn komst is
goed nieuws voor de hele wereld.
Elke week is er een krantenpagina
uit ‘De Adventsbode’ te zien. Daar
lezen we berichten die te maken
hebben met het bĳbelverhaal van
de zondag. Het 1e artikel op 29
nov. luidt ‘Kerstfeest is in zicht’.
Nou dat is niet zo moeilĳk, dat zien
we ook nu al om ons heen waar
mensen hun huizen al in Kerstsfeer
brengen en het heel druk is bĳ de
winkels die kerstspullen verkopen.
In deze donkere (corona)tĳd willen we graag eerder het licht in
huis halen. Maar waar gaat Kerst-

feest ook al weer over? Wie speelt
daarin de hoofdrol? De Adventsbode wordt gemaakt door een
hele kleine uitgeverĳ van 4 mensen,
hoofdredacteur Hanna Nieuwsgaar, 2 journalisten en een jongste bediende en slechts 7 trouwe
abonnees. De 4 medewerkers van
de krant werken hard om voor
hun abonnees een goede krant
te maken, maar ze merken dat
er aantrekkingskracht is van een
grote sensatiekrant ‘het Larieblad’
van hoofdredacteur Hollefraas, die
steeds meer leden aantrekt. Op
de redactie van de Adventsbode
maken ze zich zorgen: Is hun krant
nog te redden? Zĳn hun berichten
de moeite waard en hoe bereiken
ze mensen….ze beraden zich en
denken erover na in deze weken
voor Kerst… Uiteindelĳk heeft de
jongste bediende Herman een idee
dat de krant misschien kan redden:
Ze schrĳven vanaf dat moment
alleen nog over goed nieuws. Misschien wel het beste nieuws…
Want: Goed nieuws is het beste
nieuws - Want goed nieuws duurt
het langst - Goed nieuws is toch fijner dan onzekerheid en angst - Laat
de mensen weten wat bĳzonder is
en fijn - Schreeuw het van de daken
want het is toch geen geheim.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538
I.v.m. de maatregelen betreffende het coronavirus worden
onderstaande diensten uitgezonden
via internet. Op de website: http://
pkncoevorden.nl vindt u meer
informatie en een directe link naar
deze uitzendingen. Ook kunnen
deze diensten door 30 gemeenteleden bezocht worden. Voor het
bezoeken van de diensten moet u
zich van tevoren aanmelden via het
e-mailadres: stadskerk@pkncoevorden.nl of reserveringsingelkerk@pkncoevorden.nl
Kerkdienst 6 dec.: Singelkerk
10.00 ds. J. Lambers-Niers. Organist: Jan Kamphuis.
Kerkdienst 13 dec.: Stadskerk
10.00 ds. H.C. Mulderĳ, Wezep.
Organist: Ronald Ĳmker.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10, 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 6 dec.: 10.00 da. E.
van der Meulen, Nieuw-Amsterdam. Kaars aansteken: Julian
Strĳker. O.v.d.: Tilly den Boer.
Organist: Jan Klok. Oppas: Renate Wolswinkel en Rosalie Jutstra.
Collecten: 1. KiA/Kinderen in de
knel. 2. Kerk. 3. Onderhoud.
Kerkdienst 13 dec.: 10.00 da.
J. Maatjes, Oosterhesselen. Kaars
aansteken: Lola Kelder. O.v.d.:
Hans Bonhof. Organist: Irma
Zuur. Collecten: 1. Kerk. 2. Bloemen. 3. Onderhoud.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 6 dec.: ds. K. Klaassens.
Kerkdienst 13 dec.: ds. L. van
der Veer, Oosterhesselen.
NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlĳkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!
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Deze diensten beginnen om 9.30
uur en zĳn te beluisteren via kerkomroep Erica.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 6 dec.: 10.00 ds. de
Boer, Dalen. O.v.d.: dhr. H. Vos.
Organist: dhr. J. Kroon. Zangers:
leden Cantorĳ. Koster: dhr. H.
Schuring. Camera: Harold/ Roald.
Bediening beamer: Mark Pals.
Bloemendienst: fam. Kreukniet. Collecten: diaconie, kerk en
gebouwen.
Kerkdienst 13 dec.: 10.00 ds.
E. van der Meulen. O.v.d.: dhr.
P. Homan. Organist: dhr. B. van
der Klis. Zangers: leden Cantorĳ. Koster: dhr. R. Rabbers.
Camera: Harold/Roald. Bediening beamer: dhr. P. Vermaas.
Bloemendienst: fam. R. Visser. Collecten: diaconie, kerk en
gebouwen.
De diensten zĳn online via
kerkomroep.n
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 6 dec.: De Wĳngaard 9.30 ds. V. Thurkow, Beilen.
Collecten: 1. Project diaconie
(Zending in Rostock). 2. Kerk.
Extra collecte: Kinderen in de knel
(KiA). Knd.: alle groepen. De kinderen gaan direct naar hun eigen
dienst in De Rank. De kinderen zĳn
bezig met het kerstproject.
Kerkdienst 13 dec.: De Wĳngaard 9.30 ds. Jumelet, Erica.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Extra collecte: Kinderen in de knel
(KiA). Knd.: ja.
Oude papier/oud ĳzer. Zaterdag 19 december kunt u weer het
oud papier kwĳt in de container die
dan weer op de parkeerplaats achter de kerk zal staan.
Ook kunt u dan van 10.00 uur tot
12.00 uur uw oud ĳzer kwĳt bĳ de
kerk. De tonnen die bĳ Janny de
Haan stonden, zĳn daar naar toe
verplaatst. We willen, dat waar
Janny veel energie heeft ingestoken,
proberen voort te zetten. Er zĳn
daar dan vrĳwilligers aanwezig.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: mw. W. Reefhuis,
scriba, Watertorenweg 15, 7688
PX Daarle
Vanwege het advies vanuit de
overheid zal het aantal aanmeldingen voor de diensten voorlopig
liggen op maximaal 30 per dienst,
tevens is het advies om bĳ het binnenkomen en verlaten van de kerk
een mondkapje te dragen. Het is
verplicht om voor de kerkdiensten
te reserveren. Dit kunt u doen via
https://reserveren.gerefdaarle.nl .
Hier is ook meteen zichtbaar hoeveel plaatsen nog beschikbaar zĳn.
Indien u niet over de mogelĳkheid
van online reserveren beschikt kunt
u gebruik maken van de mogelĳkheid om u telefonisch aan te melden (0546-697101).
Kerkdiensten 6 dec.: 9.30 ds. B.
Heusinkveld. 15.00 ds. B. v/d Weg,
Nĳverdal. Organisten: dhr. L. v/d
Schootbrugge en dhr. G. Diepenveen. Knd.: Rianne Kamphuis (1,
2, 3), Jaëlle Valk (4, 5, 6). Tnd.: 9.30
uur Anne Bargboer. Oppas: Jeanine Bosch, Celine Val. Bloemen
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bezorgen: Anja Valk-Bannink.
Kerkdiensten 13 dec.: 9.30
ds. P. Kajenbrink-Bennik, Vorden.
15.00 ds. T. Oldenhuis, Coevorden. Organisten: dhr. R. Roelofs
en dhr. L. v/d Schootbrugge. Knd.:
Lian Wetering (1, 2, 3), Anja Valk
(4, 5, 6). Tnd.: 9.30 uur Agnes
Dubbink. Oppas: Nienke Kamphuis en Sanne Kuilder. Bloemen
bezorgen: Jenny Plaggenmars.
Jarig. 13-12-2020 88 jaar dhr. G.J.
van Lenthe, Esweg 31b.
20-12-2020 77 jaar mw. J. Rotmensen-Valk, Evert Jan Boschweg 2.
21-12-2020 77 jaar mw. A. Poorterman-Spoelman, Hellendoornseweg
23a.
26-12-2020 90 jaar mw. G. Dubbink-Valk, Dalvoordeweg 24.
31-12-2020 95 jaar mw. F. Koppelman-Braakman, Bekkenhaarszĳweg
4.
Jubileum. 8-12-2020: fam. E. Dubbink Dalvoordeweg 16, 55 jaar
getrouwd,
Gez.91:4. Zoals geschreven is
zo zal het zĳn: Ik leef, zo zegt de
Heer, en gĳ zĳt mĳn. En alle knie op
aarde buigt zich neer, en alle mond
belĳdt mĳ als de Heer. Wĳ loven U
o God, Gĳ zĳt nabĳ met de genade
van uw heerschappĳ.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 6 dec.: De
Antenne 9.30 ds. E. Wisselink.
O.v.d.: Wim Vrieling. Organist:
Nico Aalberts. Lector: Ada Ruitenberg. Koster: Bert ten Brinke.
VDK 19.00 ds. J. Zondag. O.v.d.:
Johan Tinholt. Organist: Freddy
Bruins. Koster: Henk Zomer.
Kerkdiensten 13 dec.: De
Antenne 9.30 ds. E. Wisselink.
O.v.d.: Hennie Logtenberg. Pianist: Luco Hans. Lector: Betsy
Romkes. Koster: Bert ten Brinke.
VDK 11.00 doopdienst in besloten kring. Ook te volgen op kerkomroep. 19.00 ds. J. Zondag.
O.v.d.: Maaike Hiemstra. Organist: Hans Niezink. Koster: Henk
Zomer.
Kinderkerk. 6 en 13 dec.: groep
1 t/m 8.
Collecten. 6 dec.: KIA-Ghana. Bĳ
de uitgang: PKW; 13 dec.: PKW. Bĳ
de uitgang: NBG.
Oppas. 6 dec.: Petra Warmelink
en Windelien Veerman; 13 dec.:
Michelle Breukelman en Hanja
Bach.
Zieken. Clara Feyoena Heem,
Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg: dhr. A. Kroezen, Gentiaanstr.
8, afd. Herstel en Revalidatie, unit 1;
mw. Schuurman Baars, Rozenheim
36, dhr. B. Prinsen, Annemoonstr. 17; mw. H. Eggink-Logtenberg
Revalidatie Unit 2, k. 18.
Medisch Spectrum Twente, Postbus 50.000, 7500 KA Enschede:
dhr. A. Dunnewind, De Aalscholver
17, afd. E4-k. 95.
Isala, dr. van Heesweg 2, Postbus
10.400, 8025 AB, Zwolle: mw. T.
Geertman, De Lisdodde 50.
Deventer ziekenhuis, bezoekadres
Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE,
postadres: Postbus 5001, 7400 GC,
Deventer: mw. J. van Faassen, Prins
Bernhardstr. 10, afd. A2, k. 4.
Gebeden door de week. Op de
dinsdagochtend om 10.00 uur en
op de donderdagavond 19.00 uur,
kunt u online een gebedsmoment
volgen vanuit de Antenne. U kunt
dat volgen via kerkomroep.nl
Aanmelden kerkdiensten.
Lees verder op pagina 4
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M.i.v. heden worden er elke zondag 2 diensten gehouden waarbĳ
telkens maximaal 30 bezoekers
welkom zĳn. 1. Bĳ voorkeur meldt
u zich aan via de site bit.ly/37IOsK7:
velen van u maken daar al gebruik
van en daar zĳn we erg blĳ mee! 2.
Lukt het u niet zich aan te melden
bĳ de site dan mag u ook een mail
sturen naar aanmeldendiensten@
pkn-dedemsvaart.nl. vermeld daarbĳ ook altĳd uw tel.-nr. en u mag
ook met ons bellen.
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 6 dec.: GK 10.00
ds. R. van Hornsveld. H.A. O.v.d.:
groep D. Collecten: 1. Avondmaalscollecte. 2. Alg. kerkelĳke
arbeid. 3. Kerk. Knd.: geen. 19.00
ds. R. van Hornsveld. Gez. dienst.
Kerkdiensten 13 dec.: 10.00
ds. H. de Haan. Bediening H. Doop.
O.v.d.: groep B. Collecten: 1.
Zending IZB. 2. Alg. kerkelĳke
arbeid. 3. Kerk. Knd.: geen. HK
19.00 ds. L. Aangeenbrug, Hellendoorn. Gez. dienst. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Kerkrentmeesters. 3.
Beeld en Geluid.
Onze zieken. Br J.H. Oldegbers,
Magelerweg 38, wachtte op een
operatie vanwege alvleesklierkanker. Vorige week is hĳ geopereerd
in het MST te Enschede. Naar
omstandigheden gaat het goed. Bĳ
het schrĳven van deze kopĳ ligt hĳ

nog in het ziekenhuis.
Zr. M. Koldewé-Hallink, Hancateweg Oost 16, is niet zolang geleden
gedotterden er is een stent gezet.
Zĳ hoopte hierdoor zich weer een
stuk fitter te voelen en kreeg ook
te horen dat dit na een week het
geval zou zĳn. Helaas werd haar
na eenweek echter meegedeeld
dat vanwege aderverkalking zĳ zich
voorlopig rustig moet houden en
zo goed als niets mag doen. Dat is
een hele teleurstelling. De Here zĳ
met haar en haar gezin.
De Here zĳ met al onze zieken en
met hen die zorgen en moeiten
kennen, ook vanwege corona. ‘U
wĳst mĳ de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabĳheid, voor altĳd een liefelĳke plek
aan uw zĳde’. Psalm 16: 11 In Christus verbonden.
Dankbetuiging. De toekomst
is zeker, ja eindeloos goed. Als ik
eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mĳn tranen, U
noemt zelfs mĳn naam. U blĳft bĳ
mĳ Jezus, laat mĳ niet gaan. Graag
willen wĳ iedereen heel hartelĳk
danken voor de hartverwarmende
belangstelling en het meeleven
tĳdens haar leven en na het overlĳden van mĳn lieve dochter, onze
dierbare en dappere zus, schoonzus
en betrokken tante Henrieke Remmink. Het doet ons goed en het
geeft ons kracht in deze periode
waarin persoonlĳk contact en ontmoeting zo anders is, zoveel blĳken
van medeleven te ontvangen in de
vorm van kaarten en geschreven
persoonlĳke herinneringen aan

Henrieke. Heel hartelĳk dank daarvoor! Dinie Remmink en (klein)
kinderen.
Wĳ willen iedereen bedanken voor de belangstelling, in
welke vorm dan ook, die wĳ hebben ontvangen na het overlĳden
van mĳn lieve vrouw, onze moeder en (oude) oma Dini ReefhuisWermink. Fĳn dat zoveel mensen
met ons meeleefden. Dit heeft ons
erg goed gedaan. Marten Reefhuis,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
HARDENBERG
Samen Delen. Vanwege de
beperkende maatregelen van de
afgelopen periode is o.a. de levering van (gesponsorde) producten
in het gedrang gekomen. Daarom
is besloten om de actie meteen
een maand uit te stellen. In januari
gaat de werkgroep zelf de pakketten kopen en samenstellen.
Het benodigde geld daarvoor zal
uit de reserves gehaald worden,
maar natuurlĳk is uw bĳdrage
hiervoor ook van harte welkom.
Uw gift kunt u overmaken op
rekening NL21RABO0324963645
t.a.v. Samen Delen Diaconie PKN
Hardenberg-Heemse. De pakketten zullen eind januari uitgedeeld
worden aan mensen met een klein
inkomen en die een extraatje goed
kunnen gebruiken. U kunt mensen
die daarvoor in aanmerking komen
opgeven bĳ de werkgroep. Opgave
van namen en adressen kan t/m
20 dec. via een email aan werkgroepsamendelen@gmail.com. U

ontvangt tĳdig bericht over datum
en tĳdstip van uitgifte van de pakketten.
Adventsgedachte op YouTube.
PKN Hardenberg. Vanaf de 1e
adventszondag wil ik wekelĳks een
korte adventsgedachte op ons YouTubekanaal zetten. In het midden
van de week moet het te zien zĳn.
Ds. Noordmans.
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.
Je kunt niet struikelen met het oog
op Jezus gericht, want wie op Jezus
ziet, wandelt veilig. C.H. Spurgeon.
Kerkdienst 6 dec.: Kruiskerk
9.30 ds. B. Urgert, Elp. Gez. dienst
met de Herv. Gemeente.
Zieken. Br. Gerrit Prenger, Tottenhamstr. 48, 7701 BN Dedemsvaart ligt nog in het ziekenhuis van
Hardenberg. Hĳ gaat langzaam
vooruit.
Br. Brand verblĳft nog in Huize de
Eik, k. 41, Coevorderweg 31, 7776
AC Slagharen.
Br. Gert Kerkdĳk, Dedemsvaartseweg Noord 68, 7775 AJ Lutten, is
afgelopen vrĳdag opgenomen in het
UMCG, afd. E2 Fonteinstr. 15, k.
87, Postbus 11120, 9700 CC Groningen. Hĳ krĳgt een chemokuur
en een stamceltransplantatie.
Br. Bert Oldengarm, Kiezelweg 8,
7775 PE Lutten wordt op 6 dec.
opgenomen in het UMCG in Groningen en wordt op 7 dec. geope-

reerd. We wensen de zieken en
hun familie Gods kracht en nabĳheid toe.
Jarig. Dhr. N. Ballast, Anerweg
Zuid 61, 7775 AR Lutten: 30-111932.
Mw. G. Voorstok-Scholten, Anerweg Zuid 17, 7775 AN Lutten:
01-12-1944.
Mw. H. Spang-van Dĳk, Semmelinksdĳk 13, 7775 PG Lutten: 03-121939.
Mw. J. van der Kamp-Altena, Anerweg Zuid 55A, 7775 AP Lutten:
04-12-1945.
Dhr. H. Berg, Esdoornstr. 12, 4
7775 BH Lutten: 4-12-1948.
De bloemen gaan met een groet
van ons allen naar de fam.: Veltink Anerweg zuid 11 en naar mw.
de Lange-Kelder ,Ahornstr. 10.
Namens de bloemendienst Schuinesloot is er een boeket gebracht
naar mw. Tuin, Prinses Irenelaan 8,
7776 AZ Slagharen.
FLAME. Het eerste kaarsje mag
nu aan een nieuwe toekomst zal
ontstaan Gods boodschap is heel
bĳzonder voor Zacharias en zĳn
vrouw een nieuw wonder! Kerst
komt steeds dichterbĳ God laat
Zĳn liefde zien aan jou en mĳ.
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 6 dec.: 9.30 ds. W.
Lees verder op pagina 7
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Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Wierden
Seizoen 2013 - 2014

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente
Wierden onder één paraplu
Seizoen 2012 - 2013

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Putten
Seizoen 2015 - 2016

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Putten
Seizoen 2014 - 2015

HervGemPutten_2014-2015.indd 1
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LAAT ZIEN WAT
UW KERK DOET!
DEEL DE
VEELKLEURIGE
INFOGIDS UIT.

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

“De Bijbel is geen boekje
voor het bloeden.”
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

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

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

TOE AAN
EEN NIEUWE
SITE VOOR
UW KERK?

Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl
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Dromen
DOOR DS. FOEKJE DIJK,
DALFSEN

Elly Zuiderveld over kerst-cd:

“Vluchtelingen hebben
dáár geen toekomst,
maar hier wel”
Vluchtelingen op het eiland Lesbos, Griekenland, 4 maart 2020

“Het is een opdracht: de hongerigen voeden, de naakten
kleden en de deur openen
voor vreemdelingen”, zegt
zangeres Elly Zuiderveld.
Samen met Rikkert en vrienden bracht ze de cd Kijk het
wordt licht uit ter gelegenheid van kerst. Om vluchtelingenkinderen in Lesbos te
ondersteunen.

DOOR LEO POLHUYS,
DEVENTER

De opnames werden gemaakt in
augustus en september vanuit
Studio Abbey Roden. Vanwege
corona werd gewerkt op verschillende locaties.
Bootvluchtelingen
“Het idee voor Kĳk het wordt
licht ontstond nadat we werden
benaderd door ‘Kerk in Actie’,
die ook onze Bootje van papieractie ondersteunt. Die hadden
we opgezet om bootvluchtelingen
te helpen”, legt de zangeres uit.
“Deze nieuwe cd is daar dus een
vervolg op. Aan Bootje van papier
deden veel Nederlandse artiesten
mee, gelovig en niet-gelovig, onder
anderen Lenny Kuhr en Stef Bos.
In het kader van Daarom Kerst
(zie kadertekst) heeft Stef Bos nu
ook zelf een cd uitgebracht: Geef
licht.”
Sprookje
'Bootje van papier' is opgezet rondom een soort modern
Bootje van papier
Bootje van Papier is opgezet
door Elly Zuiderveld en producer André van der Weide, in
samenwerking met Kerk in Actie
voor de opvang van gestrande
vluchtelingen op het Griekse
eiland Lesbos. Met de actie
wordt geld ingezameld. Zuiderveld en Van der Weide schreven
het verhaal als een muzikaal
sprookje en zetten het op cd.

sprookje. Een meisje uit Nederland stuurt een brief in een bootje
van papier naar een meisje in
kamp Moria op het Griekse eiland
Lesbos. En dat bootje komt aan!
Dat is natuurlĳk overdrachtelĳk
bedoeld: mensen kunnen doneren en ontvangen dan de cd voor
hun kinderen of kleinkinderen.
Op Kĳk het wordt licht gaat het
sprookje verder. De cd begint
met een Ouverture, waarin ik het
contrast vertel tussen het meisje
hier en het meisje daar. Allebei
zoeken ze naar het licht. En uiteindelĳk vluchten ze samen over
de bevroren zee, de Glazen Zee,
waarvan ook in Openbaring wordt
gesproken. De meeste liedjes gaan
over dat thema. Sommige zĳn van
Rikkert en mĳ maar de meeste zĳn
eigenlĳk van onze producer André
van der Weide, tevens eigenaar
van Studio Abbey Roden, en mĳ
samen.”
Toekomst
Wat heb jĳ met het onderwerp
vluchtelingen(kinderen)? “Ik heb
eigenlĳk altĳd een hart gehad voor
mensen op de vlucht. In de buurt
waar wĳ wonen, is ook een AZC
geweest. Sommige gezinnen bracht
ik met de auto naar de kerk. Een
aantal kwam ook bĳ ons eten. Ze
vertelden summier over wat ze
hadden meegemaakt, hun verhalen
waren heel schrĳnend. De kinderen zĳn meestal getraumatiseerd.
Maar toch: hier hebben vluchtelingen een toekomst, dáár niet.”
Boodschap
Heb je een boodschap voor onze
lezers? “In deze tĳd van onzekerheid en beperkingen door corona
is het mooi om iets te delen met
mensen en vooral met kinderen,
die weinig hebben. Kerk in Actie
is een goede partĳ om het geld op
de plek van bestemming te krĳgen.”
Welke relatie hebben de liedjes
met kerst? “Eigenlĳk gaan ze allemaal over kerst, of over licht. Er
zĳn twee cd’s: die van ons en de
andere van Stef Bos. Ze passen
heel goed bĳ elkaar en zĳn ook
samen te bestellen.”

Welke kinderen zĳn actief betrokken geweest bĳ de opnames voor
de cd? “Een aantal kinderen uit
de omgeving van Roden heeft
meegedaan en daarnaast de ‘Kids
Crew’ uit Utrecht, een leuk en fris
kinderkoor. Wat oudere liedjes
werden eerder meegezongen door
de Fountainkoren uit Soest en
Amersfoort. De kinderen vonden
het geweldig spannend om mee te
doen. Er hebben ook volwassenen
meegewerkt, zelfs buiten, vanwege
corona. Ook hebben diverse topmuzikanten en twee geweldige
zangeressen hun medewerking
verleend: Jolien Damsma en Sera
Noa van der Vĳver.”
Opdracht
Hebben christenen een grotere
verantwoordelĳkheid ten opzichte
van vluchtelingen(kinderen) dan
mensen die niet geloven? “Iedereen heeft evenveel verantwoordelĳkheid, denk ik. Maar christenen
beseffen, als het goed is, dat dit
ook een opdracht is, juist nu in
deze tĳd van corona: de hongerigen voeden, de naakten kleden en
de deur openen voor vreemdelingen.”
Ken je persoonlĳk vluchtelingen?
“Ja, inmiddels zĳn zĳ echte Nederlandse burgers… zo mooi om te
zien!”
Pakketten
Wat heb je zelf met kerst? “Ik
houd me vast aan de gedachte dat
God Zĳn Zoon stuurde als een
gewoon mensenkind. Dat ontroert
me. En daarnaast is kerst het feest
van licht en mensen uitnodigen aan
tafel. Dat is nu wat minder door
de coronamaatregelen, maar er zĳn
andere manieren
om te helpen. Bĳvoorbeeld via pakketten of andere
hulpacties, ook
voor de mensen in
je omgeving. Zet
een doos boodschappen voor de
deur en doe er
bĳvoorbeeld een
cd in!”

Daarom kerst
Daarom Kerst, opgezet door de
PKN, wil Nederlanders op een
toegankelĳke wĳze laten ervaren waar het met Kerst echt om
draait. Zo is het mogelĳk om
een gratis kerst-cd of adventskalender te bestellen via www.
daaromkerst.nl. Deze kan door
particulieren, scholen of kerken
verspreid worden. Voor particulieren is dit gratis, kerken of
scholen betalen een kleine vergoeding.

Kerststal
Je bezoekt zelf afwisselend een
evangelische gemeente en een
rooms katholieke kerk. Ga je dit
jaar met kerst naar één van deze
kerken, gesteld dat dit kan in verband met corona? “Ja, de laatste
tĳd kom ik het meest in de rooms
katholieke kerk hier in de buurt.
Daar is met kerst altĳd een kerststal… Als katholiek meisje word ik
daar nostalgisch van.”
Uitdelen
Hoe krĳgen we de cd in ons bezit?
“Particulieren kunnen ‘m gratis
bestellen, ook de cd van Stef Bos.
Om uit te delen kosten ze €2,50
per stuk. Ik zou zeggen: neem er
een hele bulk. Ook voor scholen,
kinderclubs en kerken een aanrader!”
CD bestellen? Dat kan via: www.daaromkerst.nl

ELLY: “IK ZOU ZEGGEN: NEEM ER EEN
HELE BULK. EEN AANRADER VOOR
SCHOLEN, KINDERCLUBS EN KERKEN!”

Nee, bĳ dromen
denk ik nu even
niet aan de nachtelĳke dromen
of nachtmerries, maar juist aan
de dagdroom. Er bestaat vermoedelĳk geen mens die zichzelf
nooit verliest in een soort van
dromen over de toekomst. Hoe
zal die komende tĳd eruit zien,
wat ben ik van plan om daaraan te doen? Dromen over een
coronavrĳ tĳdperk, dromen over
vrede op aarde, over een gezond
lichaam, dromen van een geloofsgemeenschap waarin we weer
gezamenlĳkheid kunnen voelen
in plaats van anderhalve meter
afstand. Dromen dat over niet
al te lange tĳd de liefde van je
leven binnen zal stappen. Dromen dat het in materieel opzicht
een beetje beter mag gaan, dat er
geen voedselbanken meer nodig
zullen zĳn.
Ach, er zĳn zoveel vormen van
dromen, het is aan de lezer om
dit dan maar zelf in te vullen.
Maar stel je voor. Stel je voor dat
je maar een bescheiden droom
HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS
EN DE DUISTERNIS HEEFT HET NIET IN
HAAR MACHT GEKREGEN

hebt. Een droom bĳvoorbeeld
dat ieder kind recht op gelĳke
behandeling heeft. Of is dat een
onbescheiden droom? Goed,
zelfs al heb je maar een bescheiden droom (vul het zelf maar in),
houd die dan niet voor jezelf.
Praat erover met anderen. Want
wie weet. Als je er tien anderen
over hebt verteld, wordt het
steeds waarschĳnlĳker dat je
droom uitkomt.
Misschien is dat ook wel het
geheim van de verhalen die
rondom het kerkelĳke kerstfeest
geweven worden. De vier weken
van advent die in de traditie
voorafgaand aan kerst gevierd
worden, bieden veel aanknopingspunten om te dromen. Een stille
tĳd, waarin ruimte gecreëerd
kan worden om even tot rust te
komen in een wereld vol hectiek,
en je al dromend een nieuwe tĳd
voor te stellen. Een tĳd die tenslotte uitmondt in het feest van
de geboorte van kwetsbaar leven.
Een enorm krachtig beeld, dat
mensen even boven de dagelĳkse
werkelĳkheid van duisternis uittilt. Zoals een bekende quote
luidt: het is beter een kaars te
ontsteken dan te treuren over
duisternis. Dat is precies wat we
in deze adventstĳd doen. Iedere
zondag een kaars extra, opdat
we weer weten dat uiteindelĳk
het licht zal overwinnen. Om met
de evangelist te spreken: ‘In het
woord was leven en het leven
was het licht voor de mensen.
Het licht schĳnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen.’
Dat we toch op deze wĳze dromend de adventstĳd mogen
vieren!
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RTV-tips
Zaterdag 5 december
MAX | NPO1 | 17.05
Jubileumconcert
In deze uitzending een registratie
uitgezonden van het jubileumconcert van George Baker. In 2019
vierde hĳ met internationaal succes zĳn 75ste verjaardag én zĳn
50-jarig jubileum als artiest.
Zondag 6 december
EO | NPO2 | 11.00
BEAM Kerkdienst
BEAM is het jongerenwerk van de
EO, dat jonge mensen wil inspireren om te groeien in geloof en
te leven vanuit het voorbeeld van
Jezus.
Maandag 7 december
KRO-NCRV | NPO2 | 22.50
De ziel van Spakenburg
Documentairemaker Olaf Koelewĳn keert terug naar zĳn geboortedorp Bunschoten-Spakenburg.
Een vissersplaats waar, toen hĳ
er opgroeide, zĳn oma en veel
andere vrouwen in klederdracht
liepen. Is het erg dat dit en andere dingen veranderd zĳn, vraagt
Koelewĳn zich af.
Dinsdag 8 december
KRO-NCRV | NPO2 | 20.25
Soundtrack van de Bevrĳding
Muziekkenner en verhalenverteller Leo Blokhuis neemt in deze
uitzending de kĳker mee op een
muzikale reis door de oorlogsjaren en toont verrassende en
ontroerende verhalen die schuilgaan achter bekende en minder
bekende liedjes.

Woensdag 9 december
MAX | NPO1 | 20.30
Geef om je hersenen
Martine van Os en Sybrand Niessen gaan in deze uitzending in
gesprek met Nederlandse hersenonderzoekers. Wat kunnen
wetenschappers bieden om hersenaandoeningen te behandelen
en in de toekomst te voorkomen?
Donderdag 10 december
KRO-NCRV | NPO2 | 17.50
Sanditon
Niets lĳkt de liefde tussen Charlotte en Sidney Parker nog in de
weg te staan. Ook Esther bloeit
op nu ze van haar broer bevrĳd
is en stelt zich voorzichtig open
voor Lord Babinton.

Egoïsme
DOOR DS. TAMMO OLDENHUIS,
COEVORDEN

We dachten dat we het geniepige virus snel onder de knie
zouden hebben. Niets is
minder waar. Het vaccin liet
langer op zich wachten dan
gedacht en de gedachte dat
we voor elke kwaal wel een
laatje kunnen opentrekken
met de juiste pil, kan naar
het rijk der fabelen verhuizen. Wij hebben veel in de
hand maar niet alles en soms
helemaal niks.

mogen bezoeken en te zingen,
Niet te veel mensen bĳ elkaar
maar nu even niet omwille van
op bezoek, geen feestjes meer,
jezelf en omwille van elkaar.
geen grote bĳeenkomsten en
bovenal afstand houden van
Een dominee uit lang vervlogen
elkaar… voor kerk en maattĳden schreef eens in een brief
schappĳ is het een regelrechte
dat het belang
ramp, laten we
van de ander
daar duidelĳk
UITEINDELIJK GAAT HET NAAR
hoger behoort
over zĳn. Maar
ADVENT, NAAR KERST, NAAR PASEN,
te zĳn dan het
toch is een beetWAAR HET EGOÏSME GEKRUISIGD IS.
belang van jezelf.
je nuchterheid
Recht voor de raap zou je kunen gezond verstand geboden.
nen zeggen, eentje die binnenIk schrik ervan als ik hoor dat
komt. Hĳ heette Paulus, mismensen zeggen dat de situschien wel eens van gehoord.
atie even erg is als de tweede
Dat woord is voor velen tegen
wereldoorlog. De overheidsdovemans oren gezegd. Het
maatregelen worden door somegoïsme viert maar al te vaak
migen bestempeld als naziprakhoogtĳ en dat maakt veel kapot.
tĳken.
Ik zie dat in vele uitingen om me
heen. Afstand houden? Ben je
Wie deze dingen zegt, heeft
kennelĳk nog nooit een geschie- gek, want ik ben jong en ik word
niet ziek. Nou ja en zo kun je
denisboek gelezen, nog nooit
nog wel een tĳdje doorgaan.
een overlevende uit deze verschrikkelĳke tĳd gesproken en
De grote man in Amerika die
is in het vat der domste domheid ondergedompeld. Ik kan me de verkiezingen verloren heeft,
daar geweldig boos over maken. is in de greep van een verwoestend egoïsme, net zoals de eerNazipraktĳken? Hoe durft men
ste man in Wit-Rusland en dan
het in de mond te nemen.
hoeft geen middel om je in het
zadel te houden, geschuwd te
Natuurlĳk wordt onze vrĳheid
worden. En om dicht bĳ huis te
beperkt en natuurlĳk is er eenblĳ ven is het in Den Haag ook
zaamheid en natuurlĳk snakken
niet allemaal koek en ei.
we ernaar om de kerk weer te

Uit de enquête met betrekking
tot de toeslagenaff aire bĳ de
belastingdienst blĳkt ook hier
de machtsfactor een grote rol
te spelen. Ieder heeft zĳn eigen
koninkrĳkje en wee je gebeente
als je je daartegen verheft. Dat
daarbĳ slachtoffers te betreuren
zĳn is jammer dan.

Made in the EU
Bert-Jan Ruissen, Europarlementariër voor de SGP, verkondigt in de
Telegraaf dat moraal boven handel moet gaan.

lieken, een ander gevoel voor
humor hebben. Maar zou het
ook kunnen dat religiestress
niet altĳd alleen maar voorkomt
bĳ seculieren? En als het nu
bleef bĳ schrik, over spot met
het heilige. Zelfs dit voorval
blĳkt stof te kunnen zĳn voor
conflicten rond identiteit. ‘Zo
gaat dat nu bĳ elk onderwerp’,
appte een vriend mĳ. ‘Altĳd
kĳken naar wat ons verdeelt.
Niet naar wat ons bindt. Recept
voor ellende en verdeeldheid
en verlies van het geloof in de
parlementaire democratie en de
rechtsstaat.’ Ik sluit niet uit dat
de schrik over de woordgrap
van de NTR en het kruisbeeld
niet losstaat van de week die
voorafging. Refoscholen en de
ChristenUnie kregen het voor
de kiezen. We bewegen niet als
losse atomen door het heelal,
ook gedeelde emoties hangen
samen. Speelt hier een onbehagen mee over christelĳk terreinverlies in Nederland? Alle
begrip, ik herken wel iets van
het gevoel. Maar laten we er
wel voor waken dat we niet de
stuurse trekken krĳ gen van de
oudste zoon uit de gelĳkenis.

-

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.

‘De ellende zit in de
boezem van de islam’
Schrĳ ver/columnist Leon de Winter
is in de Telegraaf van mening
dat niet wĳ of de veiligheidsdiensten de gewelddadige islam kunnen beteugelen: “Dat kunnen
alleen de moslims zelf.”

Vrĳdag 11 december
AVROTROS | NPO1 | 20.30
Ik Vertrek
Na een zonovergoten vakantie op
Kreta besluiten Ronald en Janine
hun baan op te zeggen en te
vertrekken naar Frankrĳk. In de
Vogezen hebben ze een gedateerde chambres d’hôtes gekocht.

De grondlegger van het moderne islamisme, de Egyptenaar
Said Qutb, radicaliseerde door

een verblĳ f in Amerika, waar hĳ
walgde van het gedrag in bars
en dancings. Zĳn teksten, en de
beschuldiging dat hĳ had deelgenomen aan een aanslag op
de Egyptische president Nasser, leidden tot zĳn arrestatie;
op 29 augustus 1966 werd hĳ
opgehangen. Qutb werd een van
de inspiratoren van Osama bin
Laden. Wat we meemaken aan
geweld op onschuldige burgers
in het westen, moet begrepen
worden binnen deze context:
voor radicale moslims zĳn we
allemaal schuldig omdat we de
boodschap van de profeet afwĳ zen en omdat we goddeloze,
liederlĳke levens leiden. We
zĳn geboren vĳ anden. De kernideeën van de orthodoxe islam
kunnen niet door ongelovigen
worden hervormd, dat kunnen
alleen moslims zelf. Gelukkig
zĳn er vele miljoenen moslims
die privé hun omgang met hun
traditie hebben gemoderniseerd
zoals moderne christelĳke en
Joodse gelovigen dat doen. Het
is zelfbedrog om te denken dat
westerse veiligheidsdiensten dit
probleem kunnen oplossen. De
ellende zit in de boezem van
de islam. Het is aan moslims
de toepassing en verering van
geweld uit hun midden te bannen.

We moeten opkomen voor een
veiliger toekomst voor Oeigoeren, christenen en andere
minderheden in China en waar
ook ter wereld. Dat mag ons
desnoods wat handelsrelaties
kosten. Want mensenlevens en
mensenrechten zĳn veel meer
waard. We moeten niet alleen
kritiek uitspreken, maar ook
ernaar handelen. Laten we als
Europees Parlement dus snel
de omstreden Chinese scanners
vervangen bĳ de ingang. Er moet
made in the EU-apparatuur
bestaan die wel met schone handen is gemaakt.

Kruisigem
Diverse christenen kropen achter
het toetsenbord om hun afgrĳ zen kenbaar te maken over een
misplaatste grap in het sinterklaasjournaal. Hilbrand Rozema
waarschuwt in het Nederlands
Dagblad voor ‘oudste-zoongedrag’.
Dominee Joost Roselaers tweette: ‘Zelf zag ik er de humor wel
van in om een Limburgs dorp
‘Kruisigem’ te noemen. Het zegt
veel over het huidige maatschappelĳke klimaat dat elke referentie aan religie (welke dan ook)
een ding wordt en tot spanning
leidt’. Roselaers is remonstrant,
best kans dat die, net als katho-

In de politiek doet de bekakte
heer Baudet ook verwoede
pogingen om zĳn koninkrĳkje
veilig te stellen. Jongeren zowel
van Forum blĳken vergiftigd te
zĳn met nazivoorstellingen en
hebben Jodenhaat hoog in het
vaandel. Ik ben de beste en de
rest moet uitgevlakt, bĳ de SPjeugd hetzelfde verhaal in een
ander jasje. Wĳ moeten de
macht hebben in Nederland,
desnoods met wapenen zoals
onder het communisme. Het
zĳn ongehoorde uitingen, vergeven van zelfverheffing en neerzien op anderen. Kennelĳk zit de
wereld daar vol mee.
Is er een antimiddel? Gelukkig
wel, uiteindelĳk gaat het naar
advent, naar Kerst, naar Pasen,
waar het egoïsme gekruisigd is.
Steek alvast maar een kaars aan.

berichten uit de gemeente

etrekking Vervolg van pagina 4
e bĳ de
ook hier Broekema, Nĳverdal. O.v.d.: mw.
grote rol R. Menderink. Diaken: dhr. H. ter
zĳn eigen Bekke. Collecten: KiA/kinderen
e gebeente in de knel, kerk en gebouwen.
rheft. Dat Kerkdienst 29 nov.: 9.30 ds.
betreuren G. Lamberts Heerspink, Delden.
O.v.d.: dhr. W. Menzo. Diaken:
dhr. H. de Lange. Collecten: diabekakte conie, kerk en gebouwen.
Jarig. Op 29 nov. is Aniek Olswoede
man 27 jaar geworden. Ze woont
nkrĳkje
ren zowel aan de Stationslaan 12P, 7681 DL
giftigd te Vroomshoop.
ingen en Op 1 dec. hoopt dhr. E. Wittenog in het berg, Stationsweg 16 7695 AC
ste en de Mariënberg, 71 jaar te worden.
bĳ de SP- Op 4 dec. hoopt dhr. Bartels,
al in een Grote Elsweg 24 7795 DG Diffelen, 82 jaar te worden.
en de
Op 14 dec. hoopt dhr. Menzo,
erland,
Merelstr. 56, 7731 XW Ommen,
en zoals
76 jaar te worden.
me. Het
Op 14 dec. hoopt dhr. Ramaker,
gen, vergeDs. P.H. Wolfertstr. 27, 7692 AH
en neerMariënberg, 75 jaar te worden.
nelĳk zit de
Op 19 dec. hoop dhr. H. ter
Bekke, Oordtstr. 12, 7685 PB
Beerzerveld, 75 jaar te worden.
Gelukkig
Op 21 dec. hoopt mw. Noeverhet naar
man-Kleinjan, Kloosterdĳk 11a,
aar Pasen,
76922 PH Mariënberg, 87 jaar te
ruisigd is.
worden. Op 22 dec. hoopt mw.
kaars aan.
v/d Veen-Jurjens, Grote Esweg 1,
7795 DD Diffelen, 91 jaar te worden.
Allen van harte gefeliciteerd.
Tekst. Het geheim van de kerstboom. Nog even en dan staan er

weer heel veel prachtig versierde
en verlichte kerstbomen in de huizen. Weet jĳ dat de kerstboom
een geheim heeft? Veel mensen
nemen die boom mee naar huis
zonder ooit dat geheim te kennen.
Nieuwsgierig? Wel, die boom kan
alleen maar blĳven staan door dat
kruis dat eronder getimmerd is.
Haal dat kruis eronder vandaan
en je houdt hem niet meer overeind. ‘Wat een geheim’, denk je
waarschĳnlĳk. Toch wel, want het
is een boodschap. Wie kerstfeest
viert, gedenkt dat Jezus op aarde
kwam om zondaars te redden.
Een ander kerstfeest bestaat niet.
En om ons vrĳ te maken is Hĳ
gekruisigd. Daarom is het geheim
van de kerstboom het geheim van
het kerstfeest zelf. Als je het kruis
wegneemt, blĳft er geen steun
over, dan blĳft de boom niet staan,
en het kerstfeest ook niet. Dan
moet je het maken met een paar
vrĳe dagen, een etentje en wat
kaarsen. Dat is erg arm. Maar de
liefde van God, waardoor alles vast
staat, zie je in het kruis. (gelezen in
het Zoeklicht)
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Bovenkruier 2, 8326
DP St. Jansklooster, tel. 0527241427
Kerkdienst 6 dec.: 10.00 uitzending via Kerkdienstgemist vanuit de Johanneskerk met ds. G.
Timmer. Jongerendienst. Knd.: alle
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groepen v/d uitgenodigde wĳken.
Collecten: 1. Kerk. 2. Jeugd.
Kerkdienst 13 dec.: 10.00
uitzending via Kerkdienstgemist
vanuit de Johanneskerk met ds. J.

Menkveld, Wanneperveen. Knd.:
alle groepen v/d uitgenodigde wĳken. Oppas: aanwezig. Collecten: 1. Kerk. 2. Kinderkerstfeest.

komen en gaan
PROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Dwingeloo (geref.) en te
Siddeburen (herv.), proponent M.
de Jager te Groningen
te Adorp-Wetsinge-Sauwerd
(deeltĳd), ds. G. Blom wonend te
Cambridge (Groot-Brittannië)
te Apeldoorn (herv., EbenHaëzer), ds. J.B. ten Hove te
Veenendaal (herv.), die bedankte
voor Kamerik (herv.)
te Huizen (herv. wĳk
Meentkerk), ds. F. van den Bosch
te Katwĳk aan Zee
te Vorchten (herv.), ds. J.P. van
Ark te Wapenveld, die dit beroep
heeft aangenomen
te Zoutelande, ds. M.J.G. Baan
te Kerkdriel, die dit beroep heeft
aangenomen
Aangenomen
naar ZwartebroekTerschuur (herv.), prop. A.C.
Borsje te Ede, die bedankte
voor Brandwĳk (herv.) en voor
Gouderak (herv.)
Bedankt
voor Maassluis (Groote Kerk),
ds. B.J.D. van Vreeswĳk te
Hattem (Stadsnoordwestwĳk)

CHR. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Oud-Beĳerland, ds. A.T. van
Olst te Antwerpen-Deurne
te Opperdoes, kandidaat P.A.
Kok te Bunschoten
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
te Barendrecht, ds. D. de Wit
te Borssele
te Oostkapelle, ds. S.W. Janse
te Rĳssen-Zuid
te ‘s-Gravenzande, ds. J.B.
Huisman te Ermelo
te Lisse, ds. H. Hofman te
Kalamazoo (Michigan, VS)
Bedankt
voor Sunnyside (Washington,
VS), ds. E. Hakvoort te Norwich
(Ontario, Canada);
voor Boskoop, ds. B. Labee te
Veenendaal
GEREF. KERKEN
NEDERLAND
Beroepen
te Zuidhorn en omstreken
i.c.m. Harderwĳk en
omstreken, kandidaat P. Helmus
te Amersfoort

‘Alsof ik uit de dood was opgestaan’
DOOR DR. JAN
DIRK WASSENA AR ,
HELLENDOORN

‘De wederopstanding des vlezes’ - hoe we op
dat onderwerp kwamen, weet
ik niet meer, maar de hoogbejaarde man bĳ wie ik onlangs op
bezoek was, zei daarover tegen
mĳ: “Beste man, daar gelooft u
toch zelf ook niet in? Dat kan
helemaal niet.” Ik was enigszins
verbaasd, want ik kende hem als
een gelovige, kerkelĳke man. Ik
antwoordde hem dat de wederopstanding des vlezes inderdaad
ongelofelĳk is, maar dat ik er
wel in geloof. Hĳ zei: “Onbegrĳpelĳk, zo’n intelligente man, die

dat gelooft.”
Ik vervolgde: “Maar wat moet
ik dan preken bĳ uw begrafenis?
Ik hoop trouwens dat ik dan uit
Hellendoorn ben vertrokken of
met emeritaat ben, want dan
zit ik tenminste niet met dat
probleem.” Ter toelichting wees
ik op wat de apostel Paulus in
1 Korintiërs 15:14 geschreven
heeft, namelĳk dat onze verkondiging zonder inhoud is als
Christus niet is opgewekt; en,
in vers 32: Wanneer de doden
toch niet worden opgewekt,
kunnen we maar beter zeggen:
Laten we eten en drinken, want
morgen sterven we.
Er was een bĳzondere reden
waarom ik bĳ de man op bezoek

was: hĳ had corona gehad. Hĳ
was een dag of wat ‘van de
wereld geweest.’ Maar hĳ was
er uiteindelĳk goed doorheen
gekomen. Hĳ zei zelf: “Alsof ik
uit de dood was opgestaan.”
Toen hĳ dat zei, begon ik te
glimlachen, en hĳ had meteen in
de gaten waarom. Uit de vergelĳking ‘Alsof ik uit de dood was
opgestaan’, die hĳ zelf uitgesproken had, was duidelĳk geworden
dat hĳ zoiets toch wel voorstelbaar vond. Voor mĳ alle reden
om het gesprek af te sluiten met
dit psalmvers: ‘… bĳ de Here
Here zĳn uitkomsten tegen de
dood.’ (Ps. 68: 21)
Niet te geloven, maar wel waar!

gebed van de week

Ik loof u omdat u mij waardig hebt geacht
Heere God, u die Heerser bent over alles,
U, de Vader van Uw geliefde en gezegend
Kind Jezus Christus,
door wie wĳ een diep inzicht hebben gekregen
in U (en in Uw goddelĳke macht)
U, de God van engelen en de machten
en van de gehele schepping
en van het hele geslacht der rechtvaardigen
van hen die leven voor Uw aangezicht

lk loof U omdat U mĳ deze dag
en dit uur waardig hebt geacht
om een erfdeel te ontvangen
onder het getal van de getuigen.
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RTV-tips
Zaterdag 12 december
EO | NPO2 | 19.55
Blauw Bloed
Blauw Bloed is een TV-programma over vorstenhuizen en wordt
gepresenteerd door Jeroen Snel.
De naam van het programma is
de aanduiding voor de adel.
Zondag 13 december
EO | NPO2 | 11.00
BEAM Kerkdienst
Net als andere zondagen komt
BEAM weer met een interessante
kerkdient voor jongeren. Ook
een aanrader voor kĳkers die
niet meer tot de tieners en jongvolwassenen horen!

Maandag 14 december
KRO-NCRV | NPO1 | 20.20
Spoorloos
Lonie groeit op in Den Bosch
en heeft een prima jeugd. Zĳn
oudere broer is geadopteerd en
komt uit Amerika. In deze uitzending zien we dat ze samen naar
Colombia reizen, op zoek naar
moeder.
Dinsdag 15 december
WNL | NPO2 | 22.30
De zaak van je leven
In dit programma kĳken rechercheurs terug op geruchtmakende strafzaken. In elke aflevering wordt duidelĳk hoe groot
de input van het onderzoek is
geweest op de levens van rechercheurs, getuigen en nabestaanden.
Woensdag 16 december
AVROTROS | NPO3 | 20.25
Het beste van 50 jaar Toppop
Yvette van Boven gaat op culinaire roadtrip. Ze ontmoet enthousiaste mensen die haar de fijne
kneepjes laten zien van hun passie: lekker eten.
Vrĳdag 18 december
KRO-NCRV | NPO1 | 16.35
Serenade van Stef
Zanger/tekstschrĳver Stef Bos
ontmoet mensen die in de problemen zĳn gekomen. Dennis was
dakloos. Hĳ zag het leven niet
meer zitten. Niet lang daarvoor
was het misgegaan tussen hem
en zĳn vrouw en er volgde een
vechtscheiding. Hoe voelt het als
alle grond onder de voeten wegzakt?

Amen

Polycarpus, bisschop van Smyrna (69-115), sprak dit gebed uit bĳ zĳn executie, overgenomen uit ‘Aanbidden met Ambrosius in de Vroege Kerk’ (Marten
van Willigen)
Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen
naar: jgroen27@planet.nl
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kerkdiensten

zondag 6 december 2020

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

Drenthe
Zondag 6 december 2020
Aalden 10.00 ds. H. Cohen Stuart
Alteveer GK 10.00 ds. H.
Hoogeveen
Assen De Bron 10.00 ds. L. v/d
Peppel JK 10.00 ds. R. Koopmans De
Slingeborgh 10.30 da. E. Struikmans
OK 10.00 mw. J. van Beveren
Beilen PK 10.00 ds. P. de Vries
Borger GH 10.00 ds. H. Hansma
Bovensmilde WK 10.00 dhr. A.
Weemstra
Coevorden GK 10.00 ds. J.
Wachtmeester
Diever GK 10.00 online
Dwingeloo 10.00 ds. J. Post
(online)
Een 9.30 mw. D. Grit
Elim GK 10.00 gez. dienst
Emmen GrK 10.00 ds. M. Rappoldt
Ichthus 10.00 da. J. de Valk Opgang
10.00 ds. G. Kajim SH 10.00 ds. D.
Cazemier
Emmer-Compascuum Het Anker
10.00 dhr. A. Schep
Gasselternĳveen 10.00 mw. J.

Veldkamp
Gees 10.00 da. E. v/d Meulen
Gieten DK 10.00 da. J. Middeljans
Hĳken/Hooghalen Antenne 10.00
ds. J. Greving
Hollandscheveld GZ 10.00 ds. H.
Lowĳs 19.00 ds. J. Zondag
Hoogersmilde De Schakel 10.00
ds. B. Olĳve
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paan
GrK 9.30 ds. J. Snaterse
Klazienaveen EH 9.30 ds. F.
Sprenger
Meppel OK 10.00 ds. S. Sĳtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. F. de
Boer
Nieuw-Balinge 10.00 prop. J. v/d
Meulen 15.00 ds. W. Hulsman
Nieuw Weerdinge RW 10.00 ds.
Van Elten
Nieuweroord ImK 10.00 ds. W.
Bakker GK 19.00 dhr. A. Lowĳs
Nĳeveen 10.00 ds. E. van Veen
Pesse OK 10.00 ds. J. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 ds. W. Meĳles
Ruinerwold/Koekange BH 10.00
ds. A. Altena
Schoonoord De Wĳngaard 9.30
ds. Akkerman. H.A.
Sleen DK 10.00 ds. J. Borst
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 9.30 ds. J. van Santen
15.00 ds. G. Nĳland
Valthermond 10.00 ds. J. Mellema
Vries DK 10.00 ds. W. Den Braber
Westerbork VH 10.00 ds. J.
Greving SK 10.00 ds. G. Ter Beek
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
19.00 vespers HK 10.00 ds. H.
Katerberg
Zuidwolde GK 10.00 ds. P. Ros
Zwartemeer GK 9.30 dhr. J. van
Vondel (online)
Zondag 13 december 2020
Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. H.
Hoogeveen
Assen De Bron 10.00 da. E.
Veldman JK 10.00 ds. R. Koopmans
OK 10.00 ds. R. Busschers
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 ds. M. van ’t Hof
19.00 welkomstdienst
Bovensmilde WK 10.00 ds. S. Kits
Coevorden GK 10.00 ds. Mulderĳ
Diever GK 10.00 online
Dwingeloo 10.00 ds. Baart
Een 9.30 mw. E. Eefting
Elim HK 10.00 dhr. E. Knoef
Emmen GrK 10.00 ds. M. Euwema
Ichthus 10.00 ds. G. Kajim Kapel
10.00 ds. R. Wĳnsma Opgang 10.00
ds. J. Fischer SH 10.00 ds. J. de Korte.
H.A.
Emmer-Compascuum Het Anker
10.00 dhr. T. v/d Woude
Gasselternĳveen 10.00 ds. J.
Lambers-Niers
Gees 10.00 da. Maatjes
Gieten DK 10.00 dhr. H. Dĳkstra
Grolloo 10.00 dhr. G. Ter Beek
Hĳken/Hooghalen Antenne 10.00
ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld GZ 10.00 ds. L.
Kramer 19.00 ds. M. Peschar
Hoogersmilde De Schakel 10.00
ds. B. Urgert
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Kooistra
GrK 9.30 ds. J. Snaterse
Klazienaveen EH 9.30 ds. F. de
Boer
Meppel OK 10.00 past. H. Feĳen
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E. v/d
Meulen
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T.
Beekman 15.00 ds. A. Post
Nieuweroord ImK 10.00 ds. H.
Bakhuis RH 19.00 ds. A. Bloemendal
Nieuw Weerdinge 10.00 ds. A.
Hekman
Nĳeveen 10.00 ds. J. Stap

Pesse OK 10.00 ds. J. Paas. H.A.
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 ds. W. Meĳles JK
9.30 ds. J. Greive
Ruinerwold/Koekange BH 10.00
ds. J. Muis
Schoonoord De Wĳngaard 9.30
ds. Jumelet
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. A. de Vries
Tiendeveen 9.30 ds. J. van Bart
15.00 ds. T. Beekman
Valthermond 10.00 ds. J. Mellema
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 da. W.
Hordĳk SK 10.00 da. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van
Slooten 19.00 united HK 10.00 ds. R.
Ten Have
Zuidwolde GK 10.00 da. B. Gras
Zwartemeer GK 9.30 ds. Rutgers
(online)

Flevoland
Zondag 6 december 2020
Kraggenburg 10.00 da. C.
Aalbersberg. H.A.
Marknesse 9.30 dhr. K. de Lange
(online)
Urk PK 10.00 ds. M. Schuurman
17.00 ds. G. Van Zanden De Poort
10.00 ds. G. van Zanden 17.00 ds. F.
de Wit
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke.
H.A. 19.00 avondgebed
Zondag 13 december 2020
Kraggenburg 10.00 dhr. G. Doorn
Marknesse 9.30 mw. H. Dieters
(online)
Urk PK 10.00 en 17.00 ds. T.
Veenstra 14.30 ds. G. van Zanden De
Poort 10.00 ds. G. Van Zanden 17.00
ds. M. Visser BK 10.00 en 17.00 ds.
A. Keleman
Zeewolde 10.00 ds. A. Woudenberg
19.00 avondgebed

Overijssel
Zondag 6 december 2020
Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schwarz De Ontmoeting 10.00
ds. H. Westerhout GrK 10.00 ds. M.
Montagne PK 10.00 ds. H. Veltman
Noach 10.00 ds. D. van Bart
Beerzerveld 10.00 drs. J. Eertink
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds. N.
Beimers
Berkum HH 9.30 ds. P. Dekker
Blankenham 9.30 mw. L. Brugmans
Blokzĳl/Scheerwolde GrK 10.00
ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meĳer
Dĳkhuis 10.00 ds. C. Borgers
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d Berg
Daarle HK 9.30 19.00 GK 9.30 ds.
B. Heusinkveld 15.00 ds. B. v/d Weg
Daarlerveen 9.30 ds. G. Van Asselt
19.00 ds. A. v/d Griend
Dalfsen GrK 10.00 ds. L. Vos
Oudleusen 10.00 ds. H. Jansen
Dedemsvaart Antenne 9.30 en
19.00 ds. J. Zondag
De Krim PK 10.00 n.b.
Delden OB 10.00 ds. D. Juĳn
Den Ham GK 10.00 en 19.00 ds.
R. van Hornsveld. H.A. Liefferdinck
10.00 ds. H. Klaassen. H.A. DK 10.00
ds. G. De Goeĳen
Enschede OK 10.00 ds. E. Sonneveld
Lonneker 10.00 ds. W. Janssen
Usselo 10.00 da. M. Schepers BK
10.00 ds. J. Wegerif
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 19.00
ds. J. Oosterwĳk
Genemuiden GK 9.30 ds. A. v/d
Spek GrK 9.30 ds. W. Hulsman 15.30

ds. D. Elsman HC 9.30 ds. J. Tadema
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Heino 10.00 Lieke van Houte
Hellendoorn PK 9.30 ds. J.
Wassenaar 19.00 ds. L. Aangeenbrug
KW 9.30 ds. M. Kollenstaart
Holten Kandelaar 10.00 ds. G. van
Herk 19.00 ds. S. Roozenboom DK
9.30 ds. M. van Sandĳk
Kampen OH 10.00 ds. K. Jager
19.00 vespers
Kuinre 10.00 n.b.
Kamperveen 9.30 e-meeting
Lemelerveld BK 10.00 ds. G. Naber
Lutten LK 9.30 ds. B. Urgert
Mariënberg SK 9.30 ds. W.
Broekema 19.00 ds. T. Oldenhuis
Nieuwleusen GrK 9.00 en 19.15
ds. L. Hoekstra MK 10.15 ds. L.
Hoekstra OK 10.00 ds. M. Develing
Nĳverdal RB 9.30 da. B. v/d Weg
HC 9.30 ds. H. Van Dalen 18.30 ds. S.
Westrate
Oldemarkt HG 9.30 GK 9.30 past.
E. Pierik
Ommen GK 9.30 ds. J. Baart 19.00
ds. K. Jelsma HK 10.00 n.b.
Rĳssen GK 10.00 mw. Venema
19.00 ds. S. Ris
Schuinesloot 11.00 ds. B. Urgert
Sint Jansklooster JK 10.00 n.b.
Kapel 14.30 ds. H. Pap
Staphorst 11.15 ds. P. v/d Meulen.
H.A.
Steenwĳk GrK 9.30 ds. B. Haanstra
19.00 gastpred. OV 9.30 en EV
10.45 ds. P. Lindhout
Steenwĳkerwold 9.30 ds. R.
Pasterkamp
Vollenhove GrK 10.00 ds. D.
Wolters MK 10.00 ds. J. Sent
Vriezenveen OK 9.30 ds. H.
Veltman
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds. J.
Droogendĳk 19.00 ds. J. Antonides
Wanneperveen 11.00 ds. W.
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. T. Oldenhuis
Wierden DK 9.30 en 18.45 ds.
T. Smink. H.A. en dankz. GK 9.30
Marcel Zimmer 19.00 ds. P. Dekker
Hoge Hexel 9.30 en 15.00 ds. H.
Donken. H.A. en dankz.
Wĳhe NK 10.00 ds. H. De Graaf
Willemsoord 9.30 da. T. Braam
Wilsum 9.30 da. H. De Kok 14.30
prop. H. Rodenhuis
Windesheim 10.00 ds. J. van Wĳk
19.00 ds. W. Geuze
Witharen 10.00 ds. K. Jelsma
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK 9.30
ds. P. Hoogstrate. H.A.
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. Ter
Beek 19.00 ds. A. Bloemendal
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink GrK
17.00 Michaëlsviering JK 9.30 ds. G.
Codée 17.00 ds. J. Boer OK 10.00
ds. E. Urban Open Kring 9.30 ds.
N. Eygenraam SiK 10.00 ds. R. Van
Putter. H.A. StK 10.00 dhr. J. Knol
LK 10.00 ds. M. Overbosch
Zondag 13 december 2020
Almelo Bleek 10.00 ds. S. Hiemstra
De Ontmoeting 10.00 dr. J. Borst
19.00 ds. C. Elsinga GrK 10.00 ds.
E. van Houwelingen PK 10.00 ds. M.
Montagne Noach 10.00 ds. D. van
Bart
Beerzerveld 10.00 ds. J. Pechar
19.00 ds. J. Post
Belt-Schutsloot 9.30 ds. H.
Kamphuis
Bergentheim OK 10.00 ds. M. van
Sandĳk
Berkum HH 9.30 ds. J. Rohaan
19.00 vespers
Blankenham 9.30 ds. E. Jans
Blokzĳl/Scheerwolde GrK 10.00
ds. H. Torenbeek
Borne OK 10.00 ds. G. Veening.
H.A. Dĳkhuis 10.00 ds. J. Meĳer

Bruchterveld 10.00 ds. B.
Heusinkveld
Daarle GK 9.30 ds. P. Krajenberg
15.00 ds. T. Oldenhuis
Daarlerveen 9.30 ds. T.
Nieuwenhuis
Dalfsen GrK 10.00 ds. T. Keuning
Oudleusen 10.00 ds. H. Schipper
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds.
E. Wisselink VDK 11.00 doopdienst
19.00 da. J. Zondag
De Krim PK 10.00 n.b.
Delden OB 10.00 ds. P. ten Kleĳ
Den Ham GK 10.00 ds. H. De
Haan HK 10.00 ds. G. de Goeĳen
19.00 ds. L. Aangeenbrug GK 19.00
kerstspecial
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 19.00
jeugddienst
Genemuiden GK 9.30 ds. I. Postma
GrK 9.30 ds. G. de Fĳter 15.30 ds. E.
v/d Noort HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. M.
Visschers
Heino 9.30 ds. H. Van Solkema
Hellendoorn PK 9.30 ds. L.
Aangeenbrug 19.00 ds. J. Wassenaar
KW 9.30 ds. H. Paas
Voort in een
Holten Kandelaar 9.30 ds. G. van ouders in D
Herk DK 9.30 ds. S. Roozenboom hier op. “Op
Kampen OH 10.00 n.b. BWK
we nu zitten
17.00 ds. L. Eigenhuis
een gelovig n
Kuinre 10.00 mw. L. Brughuis
bedrĳfskund
Kamperveen 9.30 dr. Renkema
de heb ik ee
Lemelerveld BK 10.00 ds. G.
managemen
Naber
ne is ook ee
Lutten KK 9.30 ds. J. Post
Ze is onderw
Mariënberg SK 9.30 da. G.
haar altĳd ge
Lambers
oom en tant
Nieuwleusen GrK 9.00 ds. K. v/d Daar ben ik
Kamp 19.15 welkomstdienst MK
geweest, wa
10.15 ds. K. v/d Kamp OK 10.00 ds. voor Afrika
H. Bouma
en Lisanne o
Nĳverdal RB 9.30 ds. W. Kaljouw tĳdens een i
HC 9.30 ds. E. Klein Kranenburg
voor Wit-Ru
18.30 n.b.
Oldemarkt HG 9.30 GK 9.30 ds.
Ghana
E. v/d Veen. H.A.
Op een bep
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma HK
het te krieb
10.00 ds. K. Hazeleger 19.00 n.b.
ik wel carriè
Rĳssen GK 9.30 ds. Zĳl 19.00 ds.
zich af. “Nee
S. Ris
boeide me d
Schuinesloot 9.30 dhr. M. Vos
niet echt. Ik
Sint Jansklooster JK 10.00 n.b.
op internet
Kapel 14.30 gez. dienst
gaan kĳken e
Staphorst 11.15 ds. E. Egberts
kwam een p
Steenwĳk GrK 9.30 ds. B. Haanstra
in Ghana teg
OV 9.30 en EV 10.45 ds. K. de
georganisee
Graaf
door Togett
Steenwĳkerwold 9.30 ds. E. van
van ICCO e
Veen
ne vult aan:
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap
siast.”
MK 10.00 dhr. J. Smit
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. Den
Vlammetje
Braber
Dit zou hun
Vroomshoop Irene 9.30 ds. J.
en woning w
Droogendĳk 19.00 ds. F. Schipper
Lisanne: “In
Wanneperveen 11.00 da. H. De
en vlak daar
Kok
naar Ghana.
Westerhaar 9.30 ds. J. Wegerif
in voor het A
Wierden DK 9.30 ds. H. Donken
een lokale o
18.45 ds. K. Hazeleger GK 9.30 en
terialen ontw
19.00 ds. P. Dekker Hoge Hexel
Jordi’s mana
9.30 ds. K. Borsje 15.00 ds. H.
mĳn onderw
Donken
Wĳhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d Dool
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok 14.30 ds.
W. Dekker
Windesheim 10.00 ds. J. van Wĳk
19.00 ds. H. De Jong
Witharen 10.00 ds. R. Van
Hornsveld
Ĳsselmuiden/Grafhorst GK 9.30
ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 en HK 19.00
Esther Maria
ds. A. v/d Spek
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam. opzien baard
H.A. GrK 17.00 Michaëlsviering JK roman’ Mint
9.30 en 17.00 ds. F. Codée. H.A. en 64 pagina’s d
dankz. OK 10.00 ds. I. Epema Open zeven O-ant
Kring 9.30 ds. A. Zweers SiK 10.00 christelĳke k
da. J. Douma StK 10.00 ds. G. van in de laatste
Latĳnse gebe
Rheenen LK 10.00 ds. M. Jonker

Elke

dezelfde lett

zondag 6 december 2020

Wij lezen vandaag

In tijden van aids en corona

Voort in Afrika

zaterdag 5 december
Jesaja 4:2-6 Vernieuwing
zondag 6 december
1 Tessalonicenzen 1:1-10
Missionaire gemeente

Vader Jordi (32), moeder
Lisanne (30) en dochter Elin
(2,5) Voort uit Den Ham
wonen en werken in Windhoek, Namibië. Dit najaar
waren ze even in Nederland
voor een nieuw werkvisum
en om de familie te zien. We
spraken elkaar half oktober.
Het visum kwam er en inmiddels hebben ze de draad in
Afrika weer opgepakt.

maandag 7 december
1 Tessalonicenzen 2:1-12
Vruchtbaar bezoek
dinsdag 8 december 1
Tessalonicenzen 2:13-20 Ondanks
tegenwerking ...
woensdag 9 december
1 Tessalonicenzen 3:1-13 ... toch
volgehouden

DOOR ELLEN TER AVEST,
WIERDEN

Tĳdens het verlof
woonde het gezin
Voort in een huisje van Jordi’s
ouders in Den Ham. Jordi groeide
hier op. “Op dezelfde plek waar
we nu zitten”, lacht hĳ. “Ik kom uit
een gelovig nest. Na mĳn studie
bedrĳfskunde aan de UT in Enschede heb ik een aantal jaren een
managementfunctie gehad.” Lisanne is ook een echte Den Hamse.
Ze is onderwĳzeres. Afrika heeft
haar altĳd geïnteresseerd. “Een
oom en tante woonden in Nigeria.
Daar ben ik járen terug op bezoek
geweest, waardoor mĳn voorliefde
voor Afrika is aangewakkerd.” Jordi
en Lisanne ontmoetten elkaar
tĳdens een interkerkelĳk project
voor Wit-Rusland.

Jordi Voort: "Carrière maken en materiële bezittingen zeiden ons niks meer."

kwamen goed van pas. Na negen
maanden vrĳwilligerswerk keerden
we huiswaarts en hebben we weer
vĳf jaar in Den Ham gewoond.” Er
moest ook gewoon geld verdiend
worden. “Dat was namelĳk op”,
grinnikt Jordi. “Ook werden we
verblĳd met de geboorte van Elin.
Toch bleef het vlammetje in ons
branden. We hadden intussen een
andere kĳk op de wereld gekregen
door onze ervaring in Ghana. Carrière maken en materiële bezittingen zeiden ons niks meer.”

Spreuken 16:9
Geïnspireerd door hun trouwtekst
- Spreuken 16:9: Een mens stippelt zĳn weg uit, de HEER bepaalt
de richting die hĳ gaat - gaan ze op
zoek naar een project in Afrika dat
Ghana
bĳ hen zou kunnen passen. Via via
Op een bepaald moment begon
komen ze in aanraking met Beauhet te kriebelen bĳ Jordi. Wil
tiful Kidz. “We hebben contact
ik wel carrière maken, vroeg hĳ
opgenomen met
zich af. “Nee, dat
de manager, Jenboeide me dus
JORDI EN LISANNE HELPEN
nieke. Zĳ woont
niet echt. Ik ben
KWETSBARE KINDEREN DIE VAAK
al veertien jaar in
op internet rond
SLACHTOFFER ZIJN VAN DE HIV/
Namibië. Het was
gaan kĳken en
AIDS EPIDEMIE. MAAR DOOR DE
van ons uit een
kwam een project
CORONAPANDEMIE ZIJN ALLE SCHOLEN
open sollicitatie.
in Ghana tegen,
DICHT.
We wilden eerlĳk
georganiseerd
en open bespreken of we van toedoor Togetthere, een programma
van ICCO en Kerk-in-actie.” Lisan- gevoegde waarde zouden kunnen
zĳn”, blikt Lisanne terug. “Dat bleek
ne vult aan: “Ik was gelĳk enthouhet geval. In september 2019 zĳn
siast.”
we naar Windhoek vertrokken.”
Vlammetje
Dit zou hun nieuwe weg zĳn. Banen Beautiful Kidz
Beautiful Kidz is een stichting die
en woning werden opgezegd.
Lisanne: “In 2013 zĳn we getrouwd hulp en onderwĳs biedt aan kinderen in de sloppenwĳken van Winden vlak daarna vertrokken we
hoek. Het gaat om kwetsbare kinnaar Ghana. Daar zetten we ons
deren die veelal het slachtoffer zĳn
in voor het AMO programme,
van de HIV/aids-epidemie en drank/
een lokale organisatie die lesmaalcoholmisbruik. Er is een kleuterterialen ontwikkelt en verspreidt.
Jordi’s management achtergrond en school, huiswerkbegeleiding, jeugdclubs en wĳkwerk. Voor Lisanne
mĳn onderwĳskundige kwaliteiten

ligt er een duidelĳke taak. “Ik heb
een nieuw curriculum ontwikkeld
voor de kleuterschool. Helaas hebben we het nieuwe leerplan nog
niet in praktĳk kunnen brengen.
Door de coronapandemie sloten
alle scholen hun deuren.”

ting van ons tweede kindje, eind
december hoop ik te bevallen. Dus
ik kan mĳn eigen ervaringen en
kennis delen met de Namibische
vrouwen.”

‘Rĳk’
Jordi verwoordt hun gezamenlĳke
drĳfveren helder. “We willen delen
Naaldwerkbedrĳfje
wat we hebben, een duurzame bĳJordi ondersteunt Anusa, een
drage leveren en onszelf uiteindelĳk
naaldwerkbedrĳfje waar de ouders
overbodig maken. En uiteraard vinvan de kinderen in hun onderhoud
den wĳ het ook een mooie levensproberen te voorzien. Hĳ werkt
ervaring. We zĳn op eigen initiatief
aan een duurzaam verdienmogegaan en zorgen voor ons eigen
del. “Het bedrĳf draait al zeven
onderhoud. Het leven in Namijaar, maar was nooit winstgevend.
bië is even duur als in Nederland.
Anusa maakte schooluniformen,
maar door het sluiten van de scho- Gelukkig hebben we een warme
band met de Gereformeerde kerk
len werden deze overbodig. We
in Den Ham en ontvangen we gifzĳn geswitcht naar mondkapjes.
Hier in Namibië is namelĳk meteen ten van veel vrienden, familie en
betrokkenen. We
een mondkapjesvoelen ons rĳk
plicht ingevoerd.
LISANNE GEEFT LESSEN AAN
dat we dit kunnen
Afgelopen jaar
ZWANGERE AFRIKAANSE VROUWEN
doen.”
heeft het bedrĳf
IN SAMENWERKING MET MOMMALUV
voor het eerst
WWW.MOMMALUV.NL ; ZIJ KOPPELT
Aan de slag
winst gemaakt”,
HEN O.A. AAN ZWANGERE VROUWEN IN
Afgelopen sepaldus een tevreden
NEDERLAND.
tember kwam het
Jordi.
gezin Voort terug naar Nederland.
“We moesten het land uit, omdat
MommaLuv
ons visum was afgelopen. We hadNaast het werk voor Beautiful
den een visum aangevraagd voor
Kidz is Lisanne ook gestart met
een jaar, maar nog geen antwoord
het geven van lessen aan zwangekregen”, vertelt Lisanne. “In
gere dames in samenwerking met
gebed hebben we God gevraagd
Mommaluv. “Eerst deelde ik alleen
Zĳn plan te openbaren. Een week
zwangerschapspakketten uit, maar
later werden we gebeld met het
ik voelde me een beetje een Sinterklaas. Vandaar nu de combinatie goede nieuws dat we beiden niet
een eenjarig maar een tweejarig
van spullen én kennis.” Mommavisum zouden krĳgen.”
Luv koppelt zwangere vrouwen
Na drie negatieve coronatests vloin Nederland aan zwangere vrougen Jordi, Lisanne met ongeboren
wen in ontwikkelingslanden. Na
baby en Elin op 31 oktober terug.
de geboorte van het Nederlandse
“We gaan voor minimaal een jaar
kindje ontvangen de ouders geen
om ons vrĳwilligerswerk in Namikraamcadeautjes, maar een donabië voort te zetten. Daar zĳn we
tie voor de Afrikaanse moeder
heel dankbaar voor.”
en baby. “Ik ben zelf in verwach-

Elke dag een O-antifoon tijdens Advent
BRINKE , WIERDEN

De Duitse schrĳfster
Esther Maria Magnis, die in 2012
opzien baarde met de ‘bekeringsroman’ Mintĳteer, behandelt in het
64 pagina’s dunne boekje ‘O’ de
zeven O-antifonen die in de vroegchristelĳke kerk werden gezongen
in de laatste Adventsweek. Zeven
Latĳnse gebeden die beginnen met
dezelfde letter: O Sapienta, O Ado-

nai, O Radix Jesse, O Clavis David,
O Oriens, O Rex Gentium en O
Emmanuel.
In een geheel eigen stĳl zoekt Magnis in mooie zinnen naar de diepste
betekenis van deze teksten, waarin
ze tĳdloosheid en moderne begrippen moeiteloos laat samensmelten. De eerste zin in het boekje is
meteen raak: ‘Als christenen lopen
wĳ het gevaar dat God voor ons
net zo beperkt is, en net zo saai,
als de voorstelling die wĳ van Hem

vrĳdag 11 december
1 Tessalonicenzen 4:13-18 Troost
zaterdag 12 december
1 Tessalonicenzen 5:1-11 Laat u
(niet) verrassen
zondag 13 december 3e zondag Advent
1 Tessalonicenzen 5:12-28 Trouw
maandag 14 december
Haggai 1:1-15 Bouwbeleid
dinsdag 15 december
Haggai 2:1-9 Zeg niet: vroeger
was alles beter
woensdag 16 december
Haggai 2:10-23 Als je zoveel
ellende ziet, waarom kom je dan
niet bĳ God?
donderdag 17 december
Jesaja 50:1-3
Confronterende vragen
vrĳdag 18 december
Jesaja 50:4-11 God is nabĳ
zaterdag 19 december
Psalm 132 Vaste woon- en
verblĳfplaats

Even doordenken
Sommige mensen prĳzen God zo
luidruchtig dat ze Hem niet meer
aan de deur horen kloppen
(Rikkert Zuiderveld)

Vĳftig vrĳwilligers reiken maar liefst
vĳfhonderd kerstpakketten uit. Het
gaat om een actie van de gezamenlĳke kerken in Deventer. De kerken
stellen kerstpakketten samen voor
mensen die het niet breed hebben
en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De actie bestaat al
bĳna dertig jaar en is sinds tien jaar
ondergebracht in een interkerkelĳke stichting. Wie nog een goed doel
zoekt om mensen rond de kerst
te verblĳden met een doos vol lekkers: van harte aanbevolen.

gemaakt hebben.’
Wilt u dit jaar op een andere wĳze
naar kerst toeleven? Dan kan dit
boekje u daarbĳ helpen.
Lees de laatste week voor kerst
elke dag een O-antifoon, het bĳbelgedeelte waarop de antifoon
geënt is en de overweging die Magnis hierover schrĳft. Achterin het
boekje zĳn verwĳzingen, ook met
QR-code, opgenomen zodat u
de gezongen antifonen ook kunt
beluisteren.

donderdag 10 december
1 Tessalonicenzen 4:1-12 Liefde in
praktĳk

Extraatje voor Kerst

boek

DOOR JOHAN TEN
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Esther Maria Magnis, O, 64 pag., Van Wĳnen, ISBN
9789051945959, € 14,50

Giften kan men overmaken op NL30RABO013953491
t.n.v. St. Kerstpakketten gezamenlĳke kerken
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zondag 6 december 2020

Opbrengst gezinsdagboek naar
zending
Een Handvol Koren, wie kent het
niet? Dit bĳbels dagboek wordt
vooral gelezen in gezinsverband en
bevat twee korte dagelĳkse overdenkingen voor jong en oud. Ze
worden geschreven door voorgangers, zendingswerkers en jongeren
en sluiten aan op de dagelĳkse
praktĳk. Het dagboek verwĳst
naar liederen en helpt kinderen op
weg met vragen. Verder bevat de
uitgave kinderpuzzels, wereldrecepten, zendingsverhalen en leuke
extra’s. Een Handvol Koren is al
jaren het best verkochte Nederlandse gezinsdagboek, met een verkoop van 40.000 exemplaren per
jaar. De zendingscommissie van de
PKN-kerken in Vriezenveen heeft
met christelĳk
boekenhuis
De Akker
afspraken
gemaakt,
waardoor de
opbrengst
helemaal naar
de zending
gaat.
Bestellen of afhalen bĳ De Akker, Westeinde 305 of via
www.akkerboek.nl, € 12,50

Bijbellezen met
kleintjes
Inspirerende praktĳkverhalen van
bekende christenen, antwoorden
op tien veel gestelde vragen over
de Bĳbel en praktische leestips.
Dit en nog veel meer moois is te
vinden in een eenmalig magazine.
Ouders en opvoeders maken
met hun kinderen een reis door
de Bĳbel en beleven samen hun
geloof. Ook is er aandacht voor de
geloofsontwikkeling van jonge kinderen.

Gratis aan te vragen via www.bĳbelgenootschap.nl/goud

De Pilgrimfathers en hun vreemdelingschap (2)

Protestants
Blankenham
Kerkbuurt
8373 EG Bl

Vierhonderd jaar geleden
stak een groep uit Engeland
gevluchte gelovigen vanuit
ons land de oceaan over om
aan de oostkust van de huidige Verenigde Staten een
nieuw bestaan op te bouwen.
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DOOR DR. JAN
DIRK WASSENA AR ,
HELLENDOORN

Welke motieven
hadden deze emigranten? John
Winthrop, een van de meest
vooraanstaande leiders van een
oversteek van zeventien schepen met zo’n duizend mensen,
in 1630, noemt allereerst godsdienstige beweegredenen. Door
zich in Amerika te vestigen,
brengt men het evangelie in dat
deel van de wereld. Daarmee
wordt de volheid der heidenen dichterbĳ gebracht en een
bolwerk tegen het rĳk van de
antichrist gevormd. Bovendien
wĳst Winthrop op het verval
van de Europese kerken. Voor
zĳn kerk blĳ ft slechts de mogelĳkheid over om in de wildernis te vluchten. Ook noemt hĳ
het bederf van het onderwĳs
in Engeland en tevens spelen
sociaaleconomische factoren
een rol. Thomas Hooker, een
andere voorganger, stelt: ‘God
begint Zĳn Noachs, die geprofeteerd en voorzegd hebben
dat de ondergang nabĳ is, in te
schepen; en God maakt ons duidelĳk dat New England het toevluchtsoord is voor Zĳn Noachs
en Zĳn Loths, een rots en
schuilplaats voor Zĳn rechtvaardigen om daar heen te vluchten;
en zĳ die gekweld werden met
het zien van het goddeloze leven
van de mensen in dit verdorven
land, zullen daar veilig zĳn. 1
Vreemdelingen
Om op de Pilgrimfathers terug
te komen: naar Hebreeën 11:13
verwĳzend, had Bradford de
woorden ‘Ze wisten dat ze pelgrims waren’ gebruikt om het
vertrek uit Holland te beschrĳ ven. Later bezigde hĳ de uitdrukking niet meer, behalve in
een gedicht dat na zĳn dood
werd gepubliceerd. Hĳ begint

Elke 14 dagen
GZ op de
deurmat
3 maanden op proef
voor € 8,95
ga naar:
www.gezamenlĳkzondagsblad.nl
/abonnement-nemen

Bla

Kerkdiens
Zondag 6
voorganger
(Harderwĳk
Zondag 13
ds. E.H. Jans
Pastorale
nodig hebbe
tact op met
gen.
Zieken, een
en verdriet
Gods troost
De aankomst van de Pilgrimfathers door Antonio Gisbert Pérez, circa 1864het bĳzonde
De Vries in
ging om een stĳl van leven die
de pennenvrucht met te melkoninklĳke gouverneur de belan- Donker, die
gekenmerkt werd door een
den dat God hem zĳn waarheid
gen van de kroon behartigen. in het zieken
gelĳksoortige, congregationalisopgenomen
in de jonge jaren ten tĳde van
tische structuur van de diverse
zĳn jeugd bekendmaakte en dat
Christopher Hilton, die in het gewenst.
koloniale kerken. Geschoolde
Advent: Zo
Hĳ hem van zĳn geboorteplaats
boek Mayflower op basis van
voorgangers waren verantwoor- historische feiten een enigszins was het 1e z
riep om zich te verheugen over
delĳk voor de prediking van het
de betekenis van genade. God
geromantiseerd verslag van ‘de Adventus is
Woord. Verder was er sprake
leidde hem toen in de wildernis
reis die de wereld veranderde’ voor komst
en zorgde voor hem in vreemde van een vergelĳkbare inrichting
publiceerde, stelt: ‘Hoewel de ten christen
van de samenleving in de verlanden. In vrees en nood, door
droom van de Pilgrims misschienhet kindje Je
schillende kolowel en wee ging
niet helemaal uitkwam, zou hun zoon, lang v
hĳ als pelgrim
vastberadenheid generaties aspi- regel uit het
AMERIKAANSE PRESIDENTEN STAMMEN niën. De bewoners hadden de
heen en weer,
rant-migranten van over de hele beschrĳft. W
REGELRECHT AF VAN OPVARENDEN VAN
pretentie dat de
vaak verlaten
DE MAYFLOWER
wereld inspireren. Hun nalaten- voorspeld d
godsdienstige
door mensen
schap speelde een belangrĳke koning Davi
overtuiging niet alleen bepalend
dere koning
die hĳ vertrouwd had. Bradrol in het conflict binnen het
was voor het gezinsleven, maar
ford besluit het gedicht met de
Britse imperium na 1763 en zĳ Met advent
zeker ook voor het kerkelĳke,
opmerking dat hĳ , na gedane
worden beschouwd als de foun- jaar. Er zĳn v
maatschappelĳke en politieke
arbeid, op de gelukkige veranding fathers van de Verenigde om die lange
dering wacht: wanneer hĳ van al bestel. Men kan van zoiets als
Staten. Amerikaanse presiden- tĳd in kleine
een theocratisch gezichtspunt
zĳn inspanningen zal rusten en
ten stammen regelrecht af van Zoals de adv
spreken. Overigens wisten de
met Christus ‘boven’ gezegend
opvarenden van de Mayflower. 2 150 jaar gele
kolonisten in 1644 zelfstandig
oorsprong v
zal worden. Bradfords volgelinstaatsleven te organiseren, los
gen noemden zich aanvankelĳk
Dit jaar publiceerde de histo- ber mag ied
van Engelse controle. Ten tĳde
van de kalen
zeker geen ‘Pelgrimvaders’. Een
ricus, journalist en Amerikavan Cromwell bestond een
keur aan andere aanduidinkenner Frans Verhagen Pilgrim gemaakt en
hartelĳke verstandhouding tusgen vond ingang. Een daarvan:
Fathers. De reis van de Mayflo- een verhaalt
sen het oude Engeland en New
‘vreemdelingen’. De mythe verwer, 1620. Daarin biedt hĳ een luikje, op 24
eenvoudigde de variatie tot ‘The England. De grote mate van zelf- hervertelling van het mythische een afbeeldi
bestuur duurde voort tot 1684.
het kindje Je
Pilgrim Fathers’.
verhaal van de Pilgimfathers.
Daarna werden de kolonisten
dens de adv
weer tamelĳk nadrukkelĳk als
huizen een a
The New England Way
1. Geciteerd bĳ R. Bisschop, a.w., p. 98.
onderdanen van de Engelse
In de loop der jaren ontstond
2. Christopher Hilton, Mayfl ower. De reis die de wereld Een krans va
koning beschouwd en bleef een
daarop 4 ka
‘The New England Way’. Het
veranderde (Zutphen 2005), achterfl ap.
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Kerkdiensten
Zondag 6 december, 9.30 uur,
voorganger mw. L. Brugmans,
(Harderwĳk)
Zondag 13 december, 9.30 uur,
ds. E.H. Jans (Oldemarkt)
Pastorale hulp: Mocht u die
nodig hebben, neemt u dan contact op met een van de ouderlingen.
Zieken, eenzamen en allen die pĳn
en verdriet hebben, wensen we
Gods troost en nabĳheid toe. In
het bĳzonder denken we aan mw.
De Vries in Wolvega en aan dhr. J.
Donker, die afgelopen week weer
in het ziekenhuis moest worden
opgenomen. Van harte beterschap
gewenst.
Advent: Zondag 29 december
was het 1e zondag van de Advent.
Adventus is het Latĳnse woord
voor komst In deze periode wachten christenen op de komst van
het kindje Jezus, ofwel “Davids
zoon, lang verwacht”, zoals een
regel uit het kerstlied Stille nacht
beschrĳft. Want profeten hadden
voorspeld dat uit de familie van
koning David een nieuwe, bĳzondere koning zou voortkomen..
Met advent begint het kerkelĳk
jaar. Er zĳn veel tradities ontstaan
om die lange, spannende wachttĳd in kleine stukjes op te delen.
Zoals de adventskalender, die zo’n
150 jaar geleden in Duitsland zĳn
oorsprong vond. Vanaf 1 december mag iedere avond één luikje
van de kalender worden opengemaakt en bĳ elk luikje hoort
een verhaaltje. Achter het laatste
luikje, op 24 december, zit meestal
een afbeelding van Maria, Jozef en
het kindje Jezus. Vanaf 1930 is tĳdens de advent in veel kerken en
huizen een adventskrans te zien.
Een krans van dennentakken met
daarop 4 kaarsen die bol staan van
de symboliek: het dennengroen
verwĳst naar de kerstboom en dus
naar Kerstmis. Groen staat ook
voor levenskracht, voor nieuw
leven. De cirkel stelt Gods eeuwige liefde voor. De vorm van
een krans heeft te maken met
een huldiging of kroning; die van
Jezus. De kaarsen zĳn meestal wit
en staan voor de vier zondagen
tĳdens advent. Elke zondag wordt
een extra kaars aangestoken. Uit:
Weet wat je viert.
Het eerste oordeel: De Bĳbel is duidelĳk over oordelen.
Dat hoor je niet te doen: “Oordeel niet opdat er niet over jullie
geoordeeld wordt,” zegt Jezus. Op
onbekend terrein is een eerste
oordeel een overlevingsstrategie.
Wie kun je vertrouwen? Hoe weet
je dat je veilig bent? Dat eerste
oordeel is gebaseerd op wat vertrouwd is. In Handelingen zien
we dat Paulus en zĳn reisgenoten altĳd eerst naar de synagoge
gaan, een gebedsplaats. Wat ver-

trouwd is geeft de grootste kans
op veiligheid. Het uiterlĳk speelt
hierbĳ een belangrĳke rol maar
dat kan ook misleidend zĳn. Jaren
geleden, in een opvangcentrum
voor dak- en thuislozen kwamen
op een bepaald moment gasten
die beter gekleed waren dan de
junks en de zwervers. Bĳ de veelal
christelĳke vrĳwilligers wekten ze
daarom meer vertrouwen. Maar,
bleek later, zĳ waren de dealers
en moesten juist extra in de gaten
worden gehouden. Dat eerste
oordeel is dus een ingewikkelde
zaak. Je mag het niet doen maar
vaak kun je niet anders. Ervaring
speelt mee en beeldvorming doet
de rest, of het nu gaat om kleur
of geslacht, tattoos, om hoge
hakken of nette pakken. Nieuwe
contacten maken wordt er niet
makkelĳker door. Moet je terughoudend zĳn of juist extra welwillend? Totdat ik dit voorlegde
aan een psychologe. Ze stelde
mĳ de vraag hoe ik daarmee om
zou kunnen gaan. En zo bedacht
ik mĳn persoonlĳke stappenplan.
Ik leg het uit aan de hand van een
ontmoeting in de trein. Er stapt
iemand in en gaat tegenover me
zitten. Ze zet een lege doos naast
zich op de bank. 1) Ik oordeel: wat
raar, zou die persoon wel bĳ haar
gezonde verstand zĳn? Wie neemt
er nu een lege doos mee op reis?
2) Ik benoem het oordeel: ik vind
dit dus raar en vermoed dat het
mĳn reisgenote aan verstand ontbreekt. Ik vind dit oordeel van
mezelf niet goed of slecht. 3) Ik
parkeer mĳn oordeel: dit is mĳn
eerste oordeel. Ik weet nog niets
van die ander. 4) Ik kĳk wat er
gebeurt. Bĳ haar zette ik ook stap
5: ik polste waarom ze een lege
doos bĳ zich had. Het bleek dat ze
een konĳn ging ophalen. Dat was
leuk! Stap 5 zet ik niet altĳd, hoeft
ook niet, Echt onbevangen zal ik
nooit zĳn maar, misschien is Jezus’
uitspraak meer bedoeld als oefening dan als verbod. Uit: Woord
en dienst, door Joanne Seldenrath.
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen: Met teveel
mensen op één plek, in een onveilig kamp, waar je soms wel drie
jaar moet blĳven. Zo leven die
kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. Kerk in Actie zet zich in
voor een beter leven voor hen.
“We hebben allemaal recht op een
menswaardig bestaan.” Op Lesbos
wonen nu 18.000 vluchtelingen.
De meesten van hen komen uit
Afghanistan, Syrië en Democratische Republiek Congo. Veertig
procent van de vluchtelingen in
Griekenland is kind. Ruim 5.000
kinderen zĳn alleen gekomen.
Vaak zĳn dat jongens van 15,16,
17 jaar. Maar soms zĳn er ook
kinderen van 4 die alleen zĳn. Het
overgrote deel van de mensen die
naar Europa vluchten komt uit
een conflictgebied en je hoort de
meest schrĳnende verhalen. Ook
is de kans groot dat ze de reis niet
overleven of in criminele handen
terechtkomen. En als ze al aankomen wacht hen niet de vrĳheid en
veiligheid waar ze op hoopten. Ze
voelen zich ongewenst en moeten
soms drie jaar wachten voor ze
weten waar ze aan toe zĳn. Mensen verliezen hier alles, hun vrĳheid, hun hoop, hun waardigheid.
We zĳn allemaal mensen en hebben allemaal recht op een menswaardig bestaan. Kerk in Actie
biedt hulp op allerlei gebied, zoals
met voedsel, onderdak, sanitair,
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kleding, onderwĳs en waar mogelĳk een betere plek. De huis-aanhuiscollecte, die deze week voor
dit goede doel gepland was, kon
in Blankenham niet doorgaan. De
diaconie zal in plaats daarvan een
gift aan Kerk in Actie overmaken.
Info: van Kerk in Actie uit Petrus
Citaat: Liselore Gerritsen (*1937,
overleden 25 november 2020)
schrĳver en zangeres
Geloof, hoop en liefde en de meeste
van deze is de hoop,
omdat de hoop altĳd weer z’n weggetje vindt naar het punt daar waar de
liefde begint.
Geloof, hoop en liefde en de meeste
van deze is de hoop op geloof in de
liefde.
Namens de kerkenraad van de
Protestantse gemeente Blankenham, C.A. Appelo-de Ruiter,
scriba

Blokzijl

P R OT. G E M .

Protestantse Gemeente Blokzĳl
Scriba: Karin Rozendal
tel. 06 - 23327236, pgb4@xs4all.nl
Kopĳ wordt verzameld en verstuurd
door:
dhr. Henk van Dalen
tel. 0527 291285
hvandalen03@hetnet.nl

Zondag 6 dec is het 2e advent.
Voorganger is dan ds Jelle Vonk.
Zondag 13 dec is het 3e advent
met als voorganger ds Hero
Torenbeek uit Emmeloord.
Alle diensten worden gehouden in
de Grote Kerk. Ook worden ze
uitgezonden vanuit de Grote Kerk
via kerkdienstgemist.nl. Hierbĳ
zal er gezongen worden door een
drietal mensen.
Dat we onze hulp verwachten
mogen van onze Heer ook in deze
wat moeilĳke tĳd!
Overdenking
Geef licht – het goede leven delen
Dat is het thema waar de landelĳke PKN voor heeft gekozen. Het
goede leven was al het thema wat
ingezet is met de Startzondag. Nu
staat daarvoor: ‘Geef licht’. En het
lĳkt net alsof heel Nederland hier
aan meedoet. Ik heb nog nooit
zoveel kerstversiering en kerstlichtjes, zo vroeg in het jaar zien
branden. We hunkeren naar het
licht. We hunkeren naar een lichtpuntje, de gezelligheid, iets nieuws,
iets sprankelends. Vrolĳke lichtjes
te midden van het uitzichtloze
wachten op het opheffen van de
beperkende maatregelen.
Met de Advent steken we elke
week een kaarsje extra aan. Op
21 december is het de kortste
dag en dan branden er inmiddels
4 kaarsen. Dan is er het meeste
licht. Wat een mooie symboliek.
In de tussentĳd mogen we erbĳ stil
staan voor wie we dat licht opsteken. Aan wie we dat licht willen
doorgeven. Ik zou het willen geven
aan mĳn vader en moeder, die
vermoedelĳk al voor de kerstdagen gescheiden van elkaar moeten
gaan wonen, omdat de verzorging
van mĳn moeder mĳn vader te
zwaar wordt. Ik zou mĳn moeder
vooral het licht willen geven als
lichtbaken. Daar haar gedachten
die door dementie nu doelloos
dwalen dat licht als een vast baken
mogen zien. Ik zou mĳn vader het
licht willen schenken om te mogen
ervaren dat mĳn moeder in goede
handen komt, en dat hĳ verlicht

(letterlĳk en figuurlĳk) gaat worden. Laten wĳ dan ook ons goede
leven delen door licht te geven.
Ik wil mĳn licht ook geven aan
al die ondernemers die door de
maatregelen zo hard getroffen zĳn.
Ik zou mĳn licht willen geven aan
iedereen die vreest voor zĳn baan.
Ik wil mĳn licht geven aan verzorgenden op ic- afdelingen van ziekenhuizen en zorgcomplexen. Mĳn
licht wil ik delen met ernstig zieke
Corona patiënten. Mĳn licht wil ik
delen met…. Helpt u mĳ om het
te delen?
En is het u wel eens opgevallen dat
een lucifer in een donkere ruimte
ontzettend veel licht geeft? Dus
al is uw lichtje niet zo sterk meer,
ook dan zal het in de diepste duisternis veel licht geven.
Immers, dat kind wat met de
Kerst geboren is, gaf zĳn licht aan
zoveel mensen. Vooral mensen
zoals u en ik. Aan mensen die
dachten het licht niet waard te
zĳn. Een vooral daar gaf Jezus zĳn
licht door.
Janetta Wanders
Reageren mag: mw.wanders@
gmail.com
Welkom in de kerkdiensten
Er is een beperkte mogelĳkheid om de dienst fysiek bĳ te
wonen. 30 bezoekers kunnen de
dienst bĳwonen. Voor het bĳwonen van een dienst is het nodig
je aan te melden. Via de link kun
je ook anderen aanmelden voor
de dienst. Afgelopen zondag 29
nov. ging ds. Jelle Vonk voor in de
dienst. Deze dienst is nog terug
te zien.
De diensten zĳn online te volgen
en terug te zien via www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 6 december, Tweede
advent. Deze dienst gaat voor ds.
Jelle Vonk. Ouderling van dienst is
Joost ter Meer en diaken is Janny
Hummel. Corry van den Berg
verzorgt de muzikale begeleiden
samen met enkele zangers.
Kerkdienst fysiek bĳwonen? Tot
vrĳdag 19.00 uur kun je je aanmelden via de scipio app of klik hier.
Pastoraat
Dhr. Karst Elzinga (noorderkade
1, 8356DC, Blokzĳl) verblĳft op
dit moment in de Isala kliniek in
Zwolle. Wĳ hopen dat hĳ spoedig
mag herstellen en terug kan keren
naar huis.
Onze wĳkouderling Geja ter Meer
(steenwĳkerdiep-zuid 15, 8371TE,
Scheerwolde) is dinsdag 1 december geopereerd aan de schildklier
in de Isala kliniek in Zwolle. Wĳ
hopen dat de operatie voorspoedig is verlopen en zĳ weer snel
naar huis mag. Geja en Joost, veel
sterkte gewenst!
Ook zĳ die op dit moment een
medische behandeling ondergaan
wensen wĳ veel sterkte en dragen
wĳ op in ons gebed.
De dagen worden korter, de zon
schĳnt minder lang. Met de feestdagen voor de deur is het voor
veel mensen een tĳd om naar uit
te kĳken. Anderen, in het bĳzonder de alleenstaanden, zien er als
een berg tegen op en ervaren dit
juist als een moeilĳke tĳd. Laten
we daarom elkaar niet uit het oog
verliezen en wat meer naar elkaar
omkĳken!
Laat de zon van uw aangezicht over
ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van
uw ogen.
Zie met ontferming naar onze
Lees verder op pagina 12
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Livestream over
Noord-Irak
Hoe gaat het in Irak ná de oorlog
met IS? Wat betekent het coronavirus voor de duizenden vluchtelingen die nog altĳd in kampen
bivakkeren? Hoe gaat het met hulpprojecten in Irak, dat de afgelopen
jaren zo door oorlog en geweld
werd geteisterd? De ‘Werkgroep
Betuwe’ van Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) houdt
een bĳeenkomst speciaal over
Noord-Irak. Dominee Johanna
Marten, afkomstig uit Noord-Irak,
deelt zĳn levensverhaal. Hĳ vertelt
over de huidige situatie in de dorpen en vluchtelingenkampen. Ook
vrĳwilligers van de stichting delen
hun reiservaringen. Daarnaast staan
er muziek en een meditatie van ds.
R. van de Kamp uit Opheusden op
het programma.
Zaterdag 19 december, 19.30 uur, livestream te volgen
via www.stichtinghvc.nl/iraklive

Groningen-Drenthe
pakt armoede aan

Christiaan Dekker is vĳf jaar lang
de nieuwe diaconaal consulent
voor de classis Groningen - Drenthe van de PKN. Dekker werkt
fulltime voor het project ‘Diaconaat’. Doel is bestrĳding van
(generatie) armoede. De consulent
ondersteunt diaconieën van 35
Oost-Groningse kerken en zorgt
voor onderlinge afstemming van
hun armoedebeleid. Ook legt hĳ
verbinding met maatschappelĳke
organisaties en overheidsinstanties.
De nieuwe consulent wordt ondersteund door een ervaringsdeskundige die zichzelf aan de armoede
heeft ontworsteld en een speciale
opleiding volgde om contacten te
leggen met de doelgroep.
Meer informatie: www.classisgroningendrenthe.nl

Lelystad krijgt eerste
straatpastor van
Flevoland
Ben je op zoek naar zingeving in je
leven of heb je behoefte aan een
goed gesprek? Dan kun je vanaf 1
december terecht bĳ de Lelystadse
straatpastor Charissa Kok. Zĳ is
er voor alle Lelystedelingen met
levensvragen. De straatpastor is
een initiatief van zeven Lelystadse
kerken en uniek voor Flevoland.
Het idee voor een straatpastor
ontstond bĳ de twee inloophuizen
van het IDO (Interkerkelĳk Diaconaal Overleg) Daar bieden ze onder
andere hulp bĳ praktische zaken,
zoals voedsel, schuldhulpverlening,
enzovoorts. Het straatpastoraat
is telefonische bereikbaar en vanaf
januari is er ook een website online. De Stichting Straatpastoraat wil
dat iedereen met een levensvraag
de straatpastor weet te vinden.
Een gesprek aanknopen met de straatpastor? Bel
06-30041681
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aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw
zegen.
Lied 199
Nieuw ingekomen? Heel hartelĳk welkom in ons midden! Wĳ
hopen dat jullie je snel opgenomen
mogen weten in de gemeenschap.
We doen ons best om kennis met
elkaar te maken, maar dat ligt in
deze tĳd van corona wat lastiger.
Maar andersom mag ook, schroom
niet de telefoon te pakken en
contact met ons op te nemen.
Dan kunnen we zien wat we voor
elkaar kunnen betekenen.
Wie waren er jarig de afgelopen week?
Dhr. J. Spin, Barend Loosweg 47
Blokzĳl, 28 nov. 80 jaar.
Dhr. W. Otten, Groenestraat 38
Blokzĳl, 1 dec. 86 jaar.
De bloemen gingen als groet van
de gemeente naar Dhr. Jacob van
Benthem, Breestraat 14 Blokzĳl,
Dhr. J. Wardenier, Wilhelminastraat 1 Blokzĳl. Voor de jarigen of
jubilarissen; van harte gefeliciteerd!
Nieuwe vorm Kinderkerk:
1x per maand
Kom jĳ ook?
In de maanden november en
december zal er 1x in de maand
fysiek KinderKerk zĳn i.p.v. elke
zondag. Dit zal elke 2e zondag
van de maand zĳn. Op zondag 13
december is er KinderKerk: van
10.00 – 11.00 uur in de consistorie
van de Grote Kerk.
De kinderen kunnen zich verzamelen in de consistorie (ingang via
de buitendeur), daar zal dan gedurende de gehele dienst KinderKerk
worden gegeven. De kinderen zĳn
dan dus niet meer aanwezig in de
dienst. Dit i.v.m. het maximaal
aantal bezoekers van 30 personen
(incl. kinderen onder de 12 jaar) in
een binnenruimte. De consistorie
is weer een aparte binnenruimte
in het kerkgebouw.
Omdat er nu maximaal 30 personen tĳdens de dienst aanwezig
mogen zĳn, zien we dat het aantal
kinderen in een dienst ook vanzelfsprekend terugloopt. We hopen
op deze manier een grotere groep
kinderen per keer te mogen ontvangen zodat de kinderen onderling meer contact hebben met
elkaar en we ook meer mogelĳkheden hebben voor de verwerking
van het Bĳbelverhaal.
We bieden dan ook de mogelĳkheid om je kind naar de KinderKerk te brengen zonder dat je zelf
naar de kerkdienst gaat. Misschien
omdat je dat nog niet wil of omdat
er al 30 personen aanwezig zĳn in
de dienst.
Je hoeft je kind niet van te voren
aan te melden voor de KinderKerk. De leiding houdt zelf de
namenregistratie bĳ.
De overige zondagen zal er wel
online KinderKerk zĳn voor de
kinderen die dan in de dienst zĳn
of thuis online meekĳken. In de
vorm van een video en een lied tĳdens de kerkdienst, zoals jullie van
ons gewend zĳn. Ook blĳven we
elke week input geven in de Zondagsbrief.
Tot dan! Groeten Patrisja, Gerard,
Tine, Marieke en Ruth
Gevraagd vrĳwilligers | december en Kerst
Een commissie houdt zich momenteel bezig met activiteiten voor
de decembermaand. Op zaterdag

12 en 19 december willen we de
kerk openstellen voor bezoekers.
Samen met vrĳwilligers denken we
dat dit mogelĳk is. Heb je belangstelling? Meld je aan bĳ Karin
Rozendal (pgb4@xs4all.nl/). Heb
je ideeën of wil je meehelpen in
december? We horen het graag.
De eerste vergadering vond plaats
in de Waaier. Betty, Jelle, Nienke,
Marja en Karin doen mee.
Namens de kerstcommissie, Karin
Rozendal
Diaconie en Kerk collectes
De afgelopen week werd er gecollecteerd voor de diaconie, de
eigen kerk en het bloemenfonds.
Wil je onze doelen steunen?
Er zĳn verschillende mogelĳkheden om te geven; geef tĳdens de
fysieke dienst bĳ het verlaten van
de kerk; maak over via je bank of
geef via de scipio app.
1e collecte is bestemd voor diaconie
NL50 RABO 0322 0480 79, t.n.v.
Diaconie, o.v.v. doel
2e collecte is bestemd voor de
eigen kerk
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v.
College van Kerkrentmeesters,
o.v.v. doel
3e collecte is bestemd voor het
bloemenfonds
NL25 RABO 0301 8240 29, t.n.v.
College van Kerkrentmeesters,
o.v.v. doel
Heb je de Kerk App al? De
App is eenvoudig in het gebruik. Je
kan je zo bĳvoorbeeld makkelĳk
aanmelden voor kerkdiensten, en
de app is handig voor de collecte.
Een centrale plek voor allerlei
informatie. Je kunt de App installeren op je mobiele telefoon of
op de IPad/tablet. Mail je naam
en adres naar admin.pgblokzĳl@
xs4all.nl
Je ontvangt vervolgens een link in
je mail waarmee je de App kunt
installeren.
Word vriend op facebook van
de kerk Blokzĳl- Scheerwolde en
we delen met u en jou de bĳzondere activiteiten, die er zĳn in en
om de kerk!
Kopĳ eerstvolgende nummer
voor het nummer dat vrĳdags uitkomt: kopĳ tot uiterlĳk zaterdagmiddag 12.00 uur naar Henk van
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

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

I.v.m. de coronacrisis worden
er geen gebruikelĳke erediensten
in de kerk gehouden, maar diensten in het Protestants Centrum.
Aanvang om 10 uur.
Op zondag 6 december zal
onze eigen predikant A. van
Waard - Pieterse voorgaan en
tĳdens deze dienst vieren we het
Heilig Avondmaal.
Op zondag 13 december gaat
ds. M. Visschers uit Wolvega
voor. I.v.m. de beperkt beschikbare plaatsen wordt u verzocht

om u voor het bĳwonen van de
dienst(en) telefonisch of via e-mail
aan te melden bĳ de scriba. Telefoon: 0521-344266 of scribagiethoorn@gmail.com
Liturgische bloemschikking
“Het Goede Leven, bloeien in
Gods Licht”.
De Adventsschikking bestaat uit
een open schaal, opgebouwd uit
driehoekjes van bamboe of riet.
Deze schaal wordt op vier pĳlers geplaatst door middel van
vier flessen. De driehoekjes staan
symbool voor de verbinding tussen het goddelĳke, de mens en
de andere mens. Het getal vier
verwĳst naar de vier adventszondagen en de vier windrichtingen.
De schaal staat symbool voor de
plek waar je wieg of kribbe heeft
gestaan. Een basis waaruit je door
de komst van Jezus Christus dat
Goede Leven mag ervaren en tot
bloei mag komen in Gods Licht.
Eerste Adventszondag. Marcus
13: vers 24-37
In deze schikking staan de vĳgentakken centraal. Geplaatst
in de drie flessen. De vierde fles
is bekleed met nobillis groen en
doet denken aan de traditie van
kerst. De vĳgentak staat voor het
Goede Leven dat in aantocht is.
Niet alleen in de toekomst, maar
ook nu al.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwĳd herkennen elkaar
In het teken van de vĳgenboom;
Nieuw leven breekt door,
Kome wat komt.
Tweede Adventszondag. Jesaja
40: vers 1-11. 2 Petrus 3: vers 8-18
In deze schikking staan een rechte
tak, een kronkeltak van de kronkelhazelaar en de bloemen van
de kerstroos centraal. Deze worden in twee flessen opgemaakt.
De derde fles wordt bekleed
met stukjes berkenschors. In de
lezingen wordt gesproken over
de nieuwe aarde, een aarde waar
gerechtigheid woont. De rechte
tak, de kleur wit van de schors en
de bloem duidt op gerechtigheid
en de kronkeltak op wat krom
geworden is, zal recht worden.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwĳd herkennen elkaar
In het teken van de witte bloesem;
Gerechtigheid breekt door,
Hoe kronkelig ook de weg.
Wel en wee
De coronatĳd duurt langer dan dat
we dachten en heeft daardoor veel
effect op het kerkelĳk leven. Toch
willen we de dingen blĳven die we
van belang vinden, waaronder het
bezoekwerk van gemeenteleden.
Mocht u bezoek van een ouderling of van onze predikant op prĳs
stellen, geef dat dan aan met een
belletje of anderszins. We zĳn er
voor u.
Deze week, woensdagavond 25
november is mevrouw Annie de
Lange vanuit Zonnekamp weer
opgenomen in het ziekenhuis. Ze
heeft uitval van haar been en arm
maar er zĳn nog veel onderzoeken
gaande, dus verder nog niet veel
over te melden. Ook een kaartje
naar Gea Petter zal door haar op
prĳs worden gesteld.
Loslaten
Ik bracht mĳn zorgen bĳ de Heer
om ze aan Hem te geven.
Ik bad voor dat wat moeilĳk was;
ik wilde graag blĳ leven.
Maar toen ik daarna verder ging
en alles had beleden.
Toen voelde ik een groot verdriet;
mĳn last was niet verdwenen!
“Waarom nam U mĳn zorg niet weg?

Heer, wilt U niet verhoren
wat ik U vroeg in mĳn gebed”?
Toen hoorde ik deze woorden:
“Ik wil je helpen, o mĳn kind,
je last mag jĳ Mĳ geven,
en al je zorgen geef ze Mĳ,
op heel je weg door ‘t leven.
Doch weet een ding,
onthoud het goed.
Jouw tobben zal niet baten.
Jou lasten kan ik dragen slechts
als jĳ ze los wilt laten”.
Een gezegende adventstĳd voor u
allen
van Minie Kruider

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

Bloemengroet: de bloemen
uit de dienst van 22 november
zĳn naar Fam. Muis gegaan. Uit
de dienst van 29 november zĳn
de bloemen naar Fam. van Ens
gegaan.
Kerkdiensten
Zondag 6 december, 2e
Adventzondag. In deze dienst gaat
Ds. J. Riemersma uit Sliedrecht
voor. Aanvang van deze dienst is
om 10.00 uur.
Zondag 13 december, 3e
Adventzondag, gaat mevr. L. Brugmans uit Nunspeet voor. Deze
dienst begint om 10.00 uur.
Zondag 20 december, 4e
Adventszondag, gaat mevr. C. Mulder uit Kuinre voor. Aanvang van
deze dienst is 10.00 uur.
Zangdienst. De Zangdienst, die
gepland stond voor 6 december,
gaat i.v.m. Corona niet door.
Blĳde tĳd is ingeluid.
Als wĳ kĳken met de ogen
met de ogen van ons hart
als Gods Zoon in ons komt wonen
wordt nieuw leven opgestart
als wĳ knielen bĳ de kribbe
met een hart vol lof en eer
ja als wĳ het Licht aanschouwen
zien wĳ Hem en volgt er meer.
Want het Licht raakt onze harten
en dat Licht dat straalt eruit
hoor de engelen juichen, zingen
blĳde tĳd is ingeluid
als wĳ komen, knielen, buigen
zelfs in onverlichte tĳd
licht er Licht op in het duister
proeft men Zĳn aanwezigheid.
Mevr. Alie Holman
Beamerteam: In juli zĳn de diensten weer begonnen. De kerk is
coronaproof 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 ganger: ds. E
versterken, zo is het mogelĳk om Lezingen: Je
bĳ toerbeurt je in te zetten voor nes 3:22-30.
onze kerk. Mocht u interesse heb- visioen van e
ben, dan bent u van harte welkom. zĳn prachtig
Wilt u eerst wat informatie dan den. Maar d
gedachten h
kunt u bellen met familie Paulusma, 0527- 231539. Namens het duwzĳde. In
iets door va
beamerteam alvast bedankt.
om zich hee
In tĳden van corona is het
goed om naar elkaar om te kĳken sen hopen e
en een beetje voor elkaar te zor- veel opmake
gen. Mocht u hulp nodig hebben, ken. En dat
voor het halen van de boodschap- Op deze zo
pen, medicĳnen, post wegbrengen stra zĳn fun
enz. dan mag u altĳd Clara Mulder beëindigen.
bevestigd w
bellen op 0527-231367.
O ja, denk niet: “laat maar.” Nee van ouderlin
de gevolgde
gewoon doen! We zĳn er om
of tegen de
elkaar te helpen.
Als kerkenraad willen wĳ u vragen worden inge
als er ziekte is of behoefte aan een rechtigde le
gesprek contact op te nemen met en dienen u
de scriba of de ouderling. Wĳ zĳn deze bekend
onderteken
graag op de hoogte.
den ingedien
Kerkdiens
Met een vriendelĳke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre. U bent op z
harte welko
Steenwijkerwold moet u van
reserveren b
Dekker: tel.
Predikant: ds. E. van Veen, tel. 0521- ba@pk-stee
nenkomst e
58 85 68, ericvveen@ziggo.nl
de kerk dien
dragen. De
Scriba: dhr. G. Dekker,
www.kerkdi
Marĳenkampen 2, 8339 SM
gift in de co
Marĳenkampen, tel. 06-106 506 72,
bĳdrage ove
scriba@pk-steenwĳkerwold.nl
Diaconie: N
Kerkelĳk bureau: kerkelĳkbureau@
53 t.n.v. Dia
pk-steenwĳkerwold.nl,
Gem. Steen
tel. 0521-51 74 51
Kerkrentme
0149 0057 1
Zondag 6 december: 2e advent.meesters Pr
Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: Steenwĳker
Bloemen
ds. R. Pasterkamp (Urk).
Het is altĳd ingewikkeld om iets Met een har
bemoediging
over jezelf te schrĳven. Maar ik
de dienst va
doe een poging.
gebracht bĳ
De laatste 8 jaar dien ik de
gemeente van Hemelum, Bakhui- van Elp aan
zen, Mirns en Rĳs in het prachtige en op zonda
Gaasterland. Daarnaast verleen mevr. J. Oor
Oost.
al 2 jaar pastorale hulp aan de
gemeenten van Sloten en Wĳckel. Giften
Ouderling K
Nog behoorlĳk druk dus.
De kerkenraden van Hemelum, €10,- ontvan
Sloten en Wĳckel zĳn nu samen Hartelĳk be
Dorcas Ac
op zoek naar een nieuwe volDe Dorcas
tĳds predikant. Dit alles omdat
ik heb aangegeven, nu ik 68 ben geleden is ge
geworden, te willen stoppen. Het mooie bedr
zondagse voorgaan wil ik nog wel bracht. Alle
bedankt.
graag blĳven doen. Mĳn vrouw
en ik wonen in Urk en zĳn weer Bĳbelse da
met z’n tweeën. Gelukkig komen U kunt nog
de kinderen en kleinkinderen ons ber de bĳbe
vaak opzoeken en wĳ hen. In deze len bĳ het k
vreemde tĳd een zegen. Als het kelĳkbureau
nl of tel. 517
gaat om de verkondiging: Ik wil
voor iedereen verstaanbaar zĳn en €8,49.
de taal spreken van het hart. En
ook preken voor vandaag. Gods Wĳ leven
Woord midden in ons moderne Als u iets te
leven. Wĳ hebben een God, die te geven bet
eindeloos veel van ons houdt. En neem dan ge
de ouderling
die boodschap moet geproclameerd worden. Ik hoop 6 decem- kant. Het le
ber bĳ u in de dienst voor te gaan. vaak een we
Graag tot dan. Ds. R. Pasterkamp, ook in onze
mensen heb
Urk.
Er zĳn ook m
Deze zondag is het weer de 1e
zondag van de maand, dat bete- toekomst o
kend dat er vóór de dienst weer ten op span
koffie of thee is. Kom dus niet te of nadere on
laat, dan kunt u rustig uw koffie of zĳn er de m
zwaar belas
thee opdrinken.
werk met ve
Zondag 13 december: 3e
advent. Aanvang: 09.30 uur. Voor- zieken en hu
toegewenst
Lees verder op pagina 13Overleden
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nteresse
e komen ganger: ds. E. van Veen.
ogelĳk om Lezingen: Jesaja 65:17-25 en Johantten voor nes 3:22-30. Jesaja schetst een
eresse heb- visioen van een nieuwe tĳd. Het
rte welkom. zĳn prachtige, hoopgevende woormatie dan den. Maar de vrolĳke beelden en
ie Paugedachten hebben ook een schaNamens het duwzĳde. In wat hĳ vertelt klinkt
dankt.
iets door van de actualiteit die hĳ
a is het
om zich heen ziet – uit wat menm te kĳken sen hopen en verwachten, kun je
aar te zor- veel opmaken over wat ze meemag hebben, ken. En dat was niet mis.
boodschap- Op deze zondag zal Gerard Dolwegbrengen stra zĳn functie in de diaconie
ara Mulder beëindigen. Vervolgens zal hĳ
bevestigd worden in het ambt
aar.” Nee van ouderling. Bezwaren tegen
er om
de gevolgde verkiezingsprocedure
of tegen de bevestiging kunnen
wĳ u vragen worden ingebracht door stemgeefte aan een rechtigde leden van de gemeente,
nemen met en dienen uiterlĳk één week na
ng. Wĳ zĳn deze bekendmaking schriftelĳk en
ondertekend bĳ de scriba te worden ingediend.
oet,
Kerkdiensten
e Kuinre. U bent op zondagmorgen van
harte welkom in de kerk. Wel
moet u van te voren een plaats
reserveren bĳ onze scriba, dhr.
Dekker: tel. 06-106 506 72 of scriba@pk-steenwĳkerwold.nl. Bĳ binnenkomst en bĳ het verlaten van
de kerk dient u een mondkapje te
dragen. De dienst is te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl. I.p.v. een
gift in de collectezak kunt u een
bĳdrage overmaken per bank:
Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943
53 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gem. Steenwĳkerwold
Kerkrentmeesters: NL 17 RABO
0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentr: 2e advent.meesters Protestantse Gem.
organger: Steenwĳkerwold
k).
Bloemen
d om iets Met een hartelĳke groet en een
Maar ik
bemoediging zĳn de bloemen uit
de dienst van zondag 22 november
k de
gebracht bĳ mevr. H. Wardenierm, Bakhui- van Elp aan de Oldemarktseweg
t prachtige en op zondag 29 november bĳ
t verleen mevr. J. Oord-Post, Weteringaan de
Oost.
en Wĳckel. Giften
us.
Ouderling K. Klarenberg heeft
emelum, €10,- ontvangen voor de kerk.
nu samen Hartelĳk bedankt voor deze gift.
we volDorcas Actie
s omdat
De Dorcas actie, die enige tĳd
k 68 ben geleden is gehouden, heeft het
oppen. Het mooie bedrag van € 169,- opgeik nog wel bracht. Alle gevers hartelĳk
n vrouw
bedankt.
zĳn weer Bĳbelse dagkalender
kig komen U kunt nog tot en met 10 decemnderen ons ber de bĳbelse dagkalender bestelhen. In deze len bĳ het kerkelĳk bureau. (ker. Als het kelĳkbureau@pk-steenwĳkerwold.
g: Ik wil
nl of tel. 517451) De kosten zĳn
baar zĳn en €8,49.
hart. En
ag. Gods Wĳ leven mee
moderne Als u iets te melden heeft of door
God, die te geven betreffende pastoraat,
houdt. En neem dan gerust contact op met
eproclade ouderling of met de predip 6 decem- kant. Het leven van mensen is
oor te gaan. vaak een weg van op en neer. Zo
asterkamp, ook in onze gemeente. Sommige
mensen hebben veel zorg nodig.
er de 1e
Er zĳn ook mensen voor wie de
dat bete- toekomst onzeker is of die wachenst weer ten op spannende behandelingen
dus niet te of nadere onderzoeken. En dan
uw koffie of zĳn er de mantelzorgers die soms
zwaar belast worden, maar hun
er: 3e
werk met veel liefde doen. Alle
uur. Voor- zieken en hun verzorgers sterkte
toegewenst!
Overleden. Op vrĳdag 13
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november is Klaas Anne Klaverdĳk overleden op de leeftĳd
van 69 jaar. Vanwege afnemende
gezondheid woonde hĳ, na de
dood van zĳn vrouw Jeanette, in
Zonnekamp. In besloten kring is
op vrĳdag 20 november afscheid
genomen van Klaas Anne Klaverdĳk. Wĳ wensen zĳn kinderen
en kleinkinderen veel sterkte en
Gods zegen toe in het gemis van
hun vader en opa.
Tenslotte
Een crisis, waar we nu al vele
maanden in verkeren, leert ons
onderscheiden waar het op aankomt in ons leven, wat hoofd- en
bĳzaken zĳn. Wat zou het fijn zĳn
als we dat ook na deze coronacrisis vast zouden kunnen blĳven
houden in ons persoonlĳk leven, in
ons geloofsleven en in ons kerkelĳk leven.
Ik wens u allen een verwachtingsvolle en hoopvolle Adventsperiode
toe.
Alvast een adventsgedicht van
Michel van der Plas:
Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.
Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wĳ voor de blinden muur
van uw geheime plannen staan
Zend ons een engel met uw licht
in onze slaap de metgezel
die troost brengt met het vergezicht
van god met ons, Emmanuel.
Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bĳ ons wonen in uw tĳd
en leer ons wachten met geduld
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
College van Kerkrentmeesters
Banknr: NL 75 RABO 0301 801
886 ten name van CvK Hervormde
Gemeente Vollenhove
Diaconie
Banknr: NL 65 RBRB 0691 624
674 ten name van Diaconie der
Hervormde Gemeente Vollenhove

Diensten
6 december 2020 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: Dorcas,
instandhouding van de eredienst,
energiekosten. 2de Advent.
6 december 2020 om 17:00
uur in de Grote Kerk, in deze
dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor
te gaan. Doopdienst Toegang voor
genodigden.
13 december 2020 om 10:00
uur in de Grote Kerk, in deze
dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor
te gaan. De organist is dhr. J.
Bredewout. Collectes: diaconie,
instandhouding van de eredienst,
energiekosten. 3de Advent.
13 december 2020 om 19:00
uur in de Kapel, in deze dienst
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan.
Dienst met De Lampen Brandende.
Agenda
8 december 2020 om 19:30 uur,
Kleine kerkenraadsvergadering,
Tilvoorde.
15 december 2020 om 19:30 uur,
Focus gespreks- en bĳbelkring,
Kapel.
15 december 2020 om 20:00 uur,
Focus 3.5, LiveStream.
16 december 2020 om 10:00 uur,
Bĳbelkring 60+, Tilvoorde.
Bĳ de ochtenddienst van 6
december
Voortbordurend op de serie over
Jozef, kĳken we op deze tweede
Aventszondag, naar een profetie
uit Ezechiël 37 (15-28). Daarin
wordt de stammen die uit Jozef
zĳn voortgekomen een prachtige
belofte gedaan: ‘Zĳ zullen mĳn
volk zĳn en ik zal hun God zĳn.
David, mĳn dienaar, zal hun koning
zĳn, en samen zullen ze één herder
hebben… Bĳ hen zal ik wonen; ik
zal hun God zĳn en zĳ zullen mĳn
volk zĳn.’ Een belofte die we in de
komst van Jezus Christus werkelĳkheid zien worden.
Bĳ de middagdienst van zondag
6 december, de tweede advent.
We hopen dat in deze dienst de
Doop bediend mag worden aan
Boris de Roo. De familie de Roo
woont Reling 2 in Vollenhove.
De bĳbeltekst komt uit het evangelie van Lukas:
In de zesde maand zond God de
engel Gabriël naar de stad Nazaret
in Galilea, 27naar een meisje dat
was uitgehuwelĳkt aan een man
die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette
Maria. 28Gabriël ging haar huis
binnen en zei: ‘Gegroet Maria,
je bent begenadigd, de Heer is
met je.’ 29Ze schrok hevig bĳ
het horen van zĳn woorden en
vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar
de engel zei tegen haar: ‘Wees
niet bang, Maria, God heeft je
zĳn gunst geschonken. 31Luister,
je zult zwanger worden en een
zoon baren, en je moet hem Jezus
noemen. 32Hĳ zal een groot man
worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en
God, de Heer, zal hem de troon
van zĳn vader David geven. 33Tot
in eeuwigheid zal hĳ koning zĳn
over het volk van Jakob, en aan
zĳn koningschap zal geen einde
komen.’
34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe
zal dat gebeuren? Ik heb immers
nog nooit gemeenschap met een
man gehad.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je
komen en de kracht van de Aller-

hoogste zal je als een schaduw
bedekken. Daarom zal het kind
dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.
36Luister, ook je familielid Elisabet
is zwanger van een zoon, ondanks
haar hoge leeftĳd. Ze is nu, ook
al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar
zwangerschap, 37want voor God
is niets onmogelĳk.’ 38Maria zei:
‘De Heer wil ik dienen: laat er met
mĳ gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer
alleen.
Bĳ de ochtenddienst van zondag
13 december, de derde advent.
We willen ons in deze dienst
richten op Gods heerlĳkheid. De
advent is de tĳd van enorm grote
verwachting. Aan de hand van het
‘Onze Vader’ het gebed dat Jezus
– de Mensgewordene- ons geeft
willen we ons richten op Gods eer
en heerlĳkheid.
We zingen en lezen psalm 25, een
lied voor de advent.
Naar u, HEER, gaat mĳn verlangen uit, 2mĳn God, op u vertrouw
ik, maak mĳ niet te schande, laat
mĳn vĳanden niet triomferen.
3Zĳ die op u hopen worden niet
beschaamd, beschaamd worden zĳ
die u achteloos verraden. 4Maak
mĳ, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mĳ uw paden te gaan.
5Wĳs mĳ de weg van uw waarheid
en onderricht mĳ,
want u bent de God die mĳ redt,
op u blĳf ik hopen, elke dag weer.
6Denk aan uw barmhartigheid,
HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. 7Denk niet aan de zonden uit mĳn jeugd, maar denk met
liefde aan mĳ en laat uw goedheid
spreken, HEER.
Kerstballen uit de gemeente
Alle (catechisatie)groepen, kringen
en verenigingen uit de gemeente
hebben van het FocusTeam 3
“kerstballen” gekregen. Ze mogen
deze beschrĳven met wensen,
hopen en verlangens voor (1) de
gemeente, (2) Vollenhove en Sint
Jansklooster en (3) hun eigen dagelĳkse leven. Deze kerstballen worden rond kerst opgehangen in de
kerstboom in de kerk. Daarnaast
willen we op elke adventszondag
een paar van deze wensen voorlezen en meenemen in de gebeden.
Mooi om op deze manier toe te
leven naar Kerst, het feest van
Christus die ons bestaan deelt!
Kerstviering H.V.G. “De Lampen
Brandende”.
Op zondag 13 december om 19.00
uur houden we onze kerstviering
in de Kapel.
De kerstviering zal dit jaar , vanwege Corona, anders zĳn dan we
gewend zĳn.
De leden krĳgen hiervoor nog een
persoonlĳke uitnodiging of je de
Kerstviering bĳ wil wonen.
Jullie zĳn van harte welkom!
Hartelĳke groeten namens het
bestuur van H.V.G. “De Lampen
Brandende”.
Voorbede
Het is goed om in de kerk vaker
en concreter voorbede voor
elkaar te doen. Op die manier
leven we als gemeente met elkaar
mee en betrekken we God bĳ
alles wat ons bezig houdt. Om dat
mogelĳk te maken hebben we een
speciaal mailadres aangemaakt:
voorbede@hervormdvollenhove.nl
Deze mail komt bĳ de predikanten
en de scriba binnen. Het is een
soort “digitale gebedenbox”. Wanneer u voor zaterdag 18 uur mailt,
worden uw gebedspunten zondag

13

meegenomen tĳdens de diensten.
Bloemengroet
Er zĳn afgelopen week, als teken
van medeleven en als groet van de
gemeente, bloemen gebracht bĳ
dhr. Groenewoud Laurier 143, bĳ
fam. Raggers, Koriander 245, bĳ
mw. Dragt – Mondria, Marjolein
336, bĳ Mw. Mooiweer - Lassche
Kloosterweg 23a en bĳ dhr. en
mw. Oldenĳens- v d Linde Kloosterweg 52 zĳ waren 14 nov 25 jaar
getrouwd. Er zĳn ook bloemen
gebracht bĳ mw. J. Spans, Steiger
20, bĳ mw. Boes, Ettenlandseweg
21, en bĳ dhr. en mw. Dĳkstra
- Matthĳsse, Rietpluim 9, Marknesse; zĳ waren 16 november 12,5
jaar getrouwd.
Giften
Het College van Kerkrentmeesters ontving via bankrek.
nr.NL75RABO0301801886
€100.00 en €25.00 voor
de Kerk, en via bankrek.nr.
NL48INGB0000953151 €500.00
voor de Kerk.
Hartelĳk dank voor deze giften.
Dankwoord sinterklaasactie
2020.
Wat door corona een bĳna onmogelĳke actie leek, is toch een groot
succes geworden. Doordat we op
dit moment maar 30 bezoekers in
de kerk hebben per zondag, leek
het de diaconie niet zinvol om de
brieven voor de sinterklaasactie in
de kerk uit te delen, zoals andere
jaren. Daarom is besloten om
de brieven thuis te bezorgen bĳ
al onze gemeenteleden. Stil van
verwondering en dankbaarheid
zĳn we dan ook als diaconie, dat
u met zovelen gehoor heeft gegeven aan de oproep om dit jaar een
gift te doneren. In totaal kwam er
€3200,- binnen. Daarvan heeft de
diaconie ca. 160 kinderen in totaal
ca. 55 gezinnen blĳ kunnen maken
met een cadeautje voor de sinterklaasavond. Om dit feest compleet
te maken hebben we er een zak
pepernoten en chocolademelk
bĳ geleverd aan alle voedselbank
gebruikers.
Tevens hebben we het House
voor Joy in het asielzoekerscentrum in Luttelgeest, via Flora van
Wendel weer een mooie gift kunnen geven. Deze gift wordt ieder
jaar gebruikt voor de aanschaf van
algemeen speelgoed in het House
of Joy, of voor het organiseren van
een kerstviering.
Mede namens uw gift is het ook
dit jaar mogelĳk om een lichtpuntje te brengen in de levens van
mensen bĳ wie het voortdurend
donker is. Namens de diaconie
willen we u hartelĳk danken voor
uw bĳdrage, maar danken we
bovenal God die het werk van de
diaconie zo rĳk zegent.
Nieuwe kinderboeken bĳ
Stichting Ankerboeken
Dit keer een hele reeks nieuwe
titels.
Kerststress met stinksokken van
Bram Kasse, mooi geïllustreerd
door Hanne Snel; een prachtig
kerstgeschenk voor kinderen
vanaf 9 jaar. Humor, maar met een
waardevolle kerstboodschap.
De boomhut, de buurttuin en het
raadsel van Margriet de Graaf;
een spannend boek voor kinderen
vanaf 7/8 jaar, leesniveau AVI E5,
CLIB E 5.
De bunker uit de Campers serie
van Johan Leeflang; voor avontuurlĳke jongens en meiden vanaf 10
jaar.
Lees verder op pagina 14
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Goed gedaan Zwit van Lianne Biemond en Marĳke Duffhauss; deel 3
van de Avonturen van Steef Stekel.
Voor kinderen vanaf 6 jr. leesniveau AVI E3, CLIB E3.
Ik bid de Psalmen, een gebedendagboek voor kinderen van Willemĳn de Weerd en Ingrid Plantinga.
Het boekje geeft aan de hand van
de Psalmen woorden voor onze
gebeden met alle aspecten van het
dagelĳks leven. Een parel!
Help! Mam is verliefd van Mirjam
Schippers, het eerste deel van
Samen, een gezellige meidenserie
over een samengesteld gezin.
Verjaardagsfond VollenhoveStad
Het verjaardagsfonds is op zoek
naar iemand die de omgaving G.
van Rhenenlaan en het eerste
gedeelte van de van Haersoltelaan
en de W. de Lillestraat wil lopen.
De coronaregels kunnen hierbĳ in
acht worden genomen en hoeft
dus hierbĳ geen rol te spelen. Alles
gaat in overleg. Wie wil deze taak
op zich nemen? Voor informatie
kunt u terecht bĳ : Hennie klaver,
D.van Bourgondiëstraat 15, tel. nr.
243531.
Nieuws van de kindernevendienst
Dit jaar doen we het helemaal
anders. Geen kinderkerstfeest
in kerk, maar ‘Kerst on Wheels’
Huh? Denk je....? Ja ‘Kerst on
Wheels’ We gaan 2e Kerstdag 26
december in de auto een puzzeltocht rĳden en zo het Kerstfeest
vieren. Alle gezinnen mogen mee
doen. Concreet: We beginnen
2e Kerstdag om 10u thuis voor
de buis. Via de live stream van de
Kerk wordt er uitleg gegeven wat
de bedoeling is. En vanuit huis kan
er gestart worden. Lĳkt je wat?
Geef je dan snel op via : kindernevendienst@hervormdvollenhove.
nl. Graag er bĳ vermelding het
volgende vermelden: Hoeveel
personen; hoeveel kinderen en de
leeftĳd van de kinderen; een 06 nr.
en hoeveel auto’s.
Kerstcollecte Stad
De collecte voor het Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst zal
op een andere wĳze plaatsvinden
dan voorgaande jaren, dit i.v.m. de
Corona-maatregelen. In de week
van 7 december a.s. krĳgt u een
formulier in de brievenbus met
daarop verschillende mogelĳkheden om uw gift te doen. Op het
formulier wordt ook uitgelegd hoe
het Kinderkerstfeest dit jaar eruit
zal zien. Wĳ hopen op een mooie
bĳdrage voor onze kinderen en
ons werk om het woord van God
aan hen door te geven, zodat zĳ
mogen groeien in geloof.
Alvast bedankt. Leiding Kindernevendienst.
Gezamenlĳke evangelisatiecommissie
Helaas vindt er dit jaar geen kerstwandeling met korenzang plaats
in Vollenhove. In plaats daarvan
kunt u elke adventszondag vanaf
12.00 uur genieten van een filmpje
met daarin het aansteken van de
adventskaars, een gedicht, liederen van koren, een schriftlezing
en een overdenking. In de dienst,
op de website van de kerken, via
facebook en in de Nieuwsbode
wordt elke week een QR-code
getoond die u met uw smartphone
kunt scannen en die u leidt naar
dit filmpje. Ook via YouTube (digitale kerstwandeling Vollenhove/
Sint Jansklooster 2020) kunt u dit

volgen.
Wĳ wensen u Gods zegen toe,
Gezamenlĳke evengelisatiecomissie

Vollenhove

S TA D

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

De kracht van het gebed
Advent is een tĳd van wachten,
van jezelf uitstrekken naar God,
beseffen dat we ons leven niet in
eigen hand hebben, dat de geschiedenis in Gods hand ligt. Het gebed
is bĳ uitstek de manier om die
wachtende en afhankelĳke houding tot uitdrukking te brengen.
Bĳzonder vond ik het daarom om
afgelopen zondag zo veel gebedspunten uit de gemeente aangereikt
te krĳgen. Het gaf een hele mooie
verbinding met elkaar en met God,
die onze gebeden hoort. Daarbĳ
gaven ook veel gemeenteleden aan
blĳ te zĳn met de “digitale gebedsbox”, waar u wekelĳks voorbedepunten kunt inbrengen (voorbede@hervormdvollenhove.nl)
Watchman Nee, een Chinese
predikant die 20 jaar vanwege zĳn
geloof gevangen gezeten heeft en
in 1972 overleed, schreef: ‘Een
echt gebed weerspiegelt de leegte
van de vrager en de rĳkdom van
Hem die luistert.’ Dat is precies
waar het in de Adventstĳd om
draait: vanuit onze leegte kĳken
we uit naar Hem die vanuit zĳn
rĳkdom elk tekort van ons wil aanvullen! (Fil. 4: 19)
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
Verbĳsterd en in rouw is de
gemeenschap in Sint Jansklooster
in verband met het onverwachte
overlĳden van Ludwin Dedden.
(Gemeentelid van de Johanneskerk.) Enkele dagen na zĳn overlĳden heeft Mirjam zĳn vrouw
een hersenbloeding gekregen, ze
moest onmiddellĳk geopereerd
worden. We bidden voor Mirjam
en de kinderen Inez en Sander.
In een donker Sint Jansklooster
branden de kaarsen als teken van
bemoediging en meeleven, als
woorden te kort schieten.
Ten slotte,
Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een licht.
Zĳ die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep
van de drĳver,
U hebt ze verbrĳzeld… Heer, ontferm U.
Ds. Hendri Pap

Kerstviering H.V.G. “De Lampen Brandende”.
Op zondag 13 december om 19.00
uur houden we onze kerstviering
in de Kapel.
De kerstviering zal dit jaar , vanwege Corona, anders zĳn dan we
gewend zĳn.
De leden krĳgen hiervoor nog een
persoonlĳke uitnodiging of je de
Kerstviering bĳ wil wonen.
Jullie zĳn van harte welkom!
Hartelĳke groeten namens het
bestuur van H.V.G. “De Lampen
Brandende”.

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

Heel gewoon, heel gewoon,
niemand had ’t zo verwacht.
Geen paleis of een dure woning,
wie had dat ooit gedacht?
Door te worden als een kind, heel
eenvoudig,
door te worden als een kind, heel
klein,
kon Hĳ onze koning worden,
kon Hĳ de Redder zĳn.
Diensten 6 december – 2e
Advent:
Belt-Schutsloot – 09.30 uur –
Voorganger: ds. W.J. Menkveld
Wanneperveen – 11.00 uur –
Voorganger: ds. W.J. Menkveld
1e collecte: Diaconie, 2e collecte:
Kerk en onderhoud, 3e collecte:
Energiekosten.
Diensten 13 december – 3e
Advent:
Belt-Schutsloot – 09.30 uur –
Voorganger: ds. H. Kamphuis,
Emmeloord
Wanneperveen – 11.00 uur –
Voorganger: ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum
1e collecte: Kerstattenties, 2e collecte: Kerk en onderhoud.
Kerkdiensten Belt-Schutsloot
Ondanks alle beperkende richtlĳnen bent u/zĳn jullie van harte welkom in de dienst.
Voorlopig wordt er in de dienst
gezongen door 5 personen. Wilt
u ook een keer meezingen geeft
u dat dan door aan ouderling R.
van Dalfsen. Voor het bĳwonen
van een dienst is het nog steeds
noodzakelĳk dat u zich van tevoren opgeeft. Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel
graag het aantal personen doorgeven) een dienst bĳwonen dan kunt
u zich per e-mail opgeven voor
vrĳdagmiddag 12.00 uur voor de
eerstvolgende zondag via scriba@
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl
Wanneer er plaats voor u is, krĳgt
u voor zaterdagmiddag 12.00 uur
een bevestiging per e-mail. Krĳgt
u geen bevestiging, dan kunt u de
dienst dus niet bezoeken. U kunt
zich ook voor meerdere zondagen
tegelĳk opgeven maar houdt u dan

wel in de gaten voor welke zondag
u een bevestiging krĳgt. De dienst
wordt ook uitgezonden maar u
komt niet in beeld. De camera is
gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.
NB: Wĳ vragen u in ieders belang
van het onderstaande goede nota
te nemen:
- Houdt u aan de basisregels van
het RIVM.
-Mensen die volgens de overheid
onder de risicogroepen vallen
worden geadviseerd extra voorzichtig te zĳn. 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 ventilatie en deze
worden niet gesloten.
-Wacht bĳ de deur van de hoofdingang. De koster wĳst u een zitplaats aan.
- Desinfecteer uw handen bĳ binnenkomst.
- U mag niet zingen tĳdens de
dienst.
De dienst is ook te volgen via de
site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl. U klikt
dan op het tabblad: Kerk Media.
De kerkenraad.
Kerkdiensten Wanneperveen
Er wordt wekelĳks om 11:00
uur een kerkdienst gehouden in
de kerk te Wanneperveen met
inachtneming van de landelĳke
coronamaatregelen.
De volgende afspraken zĳn
gemaakt:
-Tĳdens de diensten wordt niet
gezongen.
-Men hoeft zich voorlopig vooraf
niet aan te melden.
-Overige coronamaatregelen zoals
maximaal aantal kerkgangers,
afstand tot elkaar en goede ventilatie worden opgevolgd.
Wĳ nodigen u en jou van harte uit
om de diensten te komen bezoeken. Kerkenraad Wanneperveen
Bloemen
De bloemen van zondag 22
november in BS gingen naar de
heer en mevrouw Beld, Vaste Belterweg, t.g.v. hun 50-jarig huwelĳk. In Wanneperveen werden
er bloemen gebracht bĳ de heer
A. Klomp, Bovenboerseweg, ter
bemoediging en naar mw. Van Velzen, Veneweg, zĳ is jarig geweest.
De bloemen uit de dienst van 29
november in BS werden gebracht
bĳ Henk en Henny Korthoef. In
Wanneperveen werden er bloemen gebracht ter bemoediging
naar de heer Braham, Pastoorstraat, en naar mw. Lĳkendĳk, Siebenweg. Zĳ mocht haar verjaardag
vieren.
Vacatures in de kerkenraad.
Van een gemeentelid kreeg ik aantal artikelen (zelf geschreven) die
willen aanmoedigen tot nadenken
over het al dan niet aannemen
van een verkiezing voor de kerkenraad. Deze zal ik de komende
weken plaatsen. Van harte ter
overweging.
Vacature kerkenraad (dl1):
Na verschillende verkiezingsrondes is alleen de vacature van
jeugdouderling in Belt Schutsloot
ingevuld. De kerkenraad is hiervoor zeer dankbaar, maar wat
doen we met de nog openstaande
vacatures. We kunnen ons misschien eens afvragen of er iets mis
is met onze gemeente gezien het
resultaat van de verkiezingen tot
nu toe. Veel dezelfde beweegre-

denen worden door de gevraagde
gemeenteleden genoemd om niet
het ambt te kunnen aanvaarden.
Het zĳn er zo’n 4 stuks, die ik
graag in de komende weken aan
u voor wil leggen, elke week één.
Waarom? Kan het zĳn dat er misschien in een aantal gevallen niet
diep genoeg hierover nagedacht
werd en dat daardoor soms te
gemakkelĳk deze beweegredenen
werden gebruikt? Of zĳn er andere
oorzaken? Ik vraag u de komende
tĳd met mĳ mee te denken over
dit probleem aan de hand van een
aantal artikelen die in de Nieuwsbrief en Leefmee zullen verschĳnen. Kunt u zich een levende
gemeente van Jezus Christus voorstellen met openstaande vacatures
voor de kerkenraad? Ik niet.
Geen tĳd
Een veel gehoord argument, “geen
tĳd” maar eigenlĳk is dit geen
goed antwoord. Zonder tĳd kan
niemand leven. Een ieder heeft
namelĳk evenveel tĳd ter beschikking, het is alleen de vraag wat doe
je er mee. Welke prioriteiten stel
je aan de tĳd die je krĳgt. Je kunt
je natuurlĳk zo druk maken dat
al je tĳd op gaat in werk, hobby’s,
verenigingsleven en bĳv. vrĳwilligerswerk. Maar toch zou je jezelf
eens de vraag kunnen stellen of
het mogelĳk is hiervan een deel
enige jaren beschikbaar te stellen
voor een ambtsperiode in de KR.
Er is namelĳk nog wat meer dan
het “aardse leven” en zonder een
aanslag op uw geweten te doen,
stel ik u de vraag of het voor u
ook niet eens tĳd wordt een deel
van de gekregen tĳd te besteden
aan “niet-aardse dingen”?
Zĳn we niet allen geroepen tot het
onderhouden van de gemeente in
Jezus Christus naam? Wellicht rĳst
bĳ u nu de vraag hoeveel tĳd er
wel gaat zitten in zo’n ambt. Volgens een reële schatting zo’n 185
uur per jaar. Dat is gerekend over
48 weken 3,8 uur dus ca. 1 (lange)
avond in de week. In deze tĳdschatting is alles inbegrepen zoals
huisbezoeken, vergaderingen en
zelfs dienst doen in de eredienst
(waarbĳ u toch al aanwezig bent).
Natuurlĳk zal dat niet voor iedereen zoveel uren zĳn. Er zullen kerkenraadsleden zĳn die minder uren
besteden en die meer uren besteden. Omstandigheden van werk
en gezin spreken ook een woordje
mee. Maar daarin draagt ieder ook
zĳn eigen verantwoording.
Dus aan u de vraag: Is één avond
per week voor de kerk voor u
haalbaar en kunt u het verantwoorden om hiervan af te zien? In
de volgende aflevering wil ik het
met u hebben over het argument:
‘Ik ben er niet geschikt voor.”
Vanuit de Pastorie
Zondag 29 november nam ds.
H.A. ter Beek afscheid van de
Gereformeerde kerk in Zwartsluis.
Op 9 september 2012 werd hĳ
bevestigd als predikant van onze
buurgemeente met wie wĳ een
bĳzondere verbondenheid hebben
via de voorheen Gereformeerde
kerk in Belt Schutsloot. Ik herinner mĳ nog goed dat twee broeders uit Zwartsluis bĳ mĳn intrede
waren. Bĳ die gelegenheid kreeg ik
van hen een gedenkboek met de
geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Zwartsluis inclusief
die van Belt-Schutsloot. De collegiale banden met de Sluzigers zĳn
altĳd goed geweest. Ds. ter Beek
Lees verder op pagina 15
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vertrekt naar de Protestantse
Gemeente Varik-Heesselt waar
hĳ op 13 december zĳn intrede
hoopt te doen. We wensen hem
en zĳn vrouw met de gemeente
een zegenrĳke periode toe waarin
ze veel voor elkaar mogen betekenen maar vooral tot eer van God
mogen werken.
Hartelĳke groeten,
Ds. Menkveld.

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

Zondag 6 december 9.30 uur:
In deze dienst gaat da. Tia Braam
uit Dwingeloo voor. Ouderling
van dienst is Henry Bos en het
orgel wordt bespeeld door Ake
Menno van der Vinne. De uitgangscollecte is voor het plaatselĳk pastoraat. De bloemen worden bezorgd door Henk en Conny
Hop en de zorg voor de kinderen
is in handen van Marga en Chartita. De opname wordt rondgebracht door de diaconie. De
ophaaldienst wordt verzorgd door
Klaas Klarenberg (0521-588863).
Zondag 13 december 9.30 uur:
In deze dienst gaat ds. Frans Westermann uit Bant voor. Ouderling
van dienst is Henry Bos en het
orgel wordt bespeeld door ds.
Gerrit van den Dool. De deurcollecte is voor het plaatselĳke
jeugdwerk. De bloemen worden
bezorgd door Rosalie van Rouwendaal en de zorg voor de kinderen is in handen van Ummie en
Alisa. De opname wordt rondgebracht door Geert Dedden. De
ophaaldienst wordt verzorgd door
Gerrit Hop (0521-854343).
Bĳ de diensten. De komende
weken gaan er wat meer onbe-

kende gastpredikanten voor. Da.
Tia Braam is al een paar keer eerder voorgaan. Emeritus da. Braam
diende de gemeenten te Bemmel,
Kerkrade, Heerlen en Zeist. Ook
is zĳ geestelĳk verzorger in diverse verzorging- en verpleegtehuizen geweest. Tot november verleende zĳ structurele hulpdiensten
in de kerk van Diever/Dwingeloo.
Ds. Frans Westermann (1959) ging
nog niet eerder bĳ ons voor. Hĳ
stond in de gemeenten Hekelingen en Simonshaven, Woudenberg
en Marknesse. Wees welkom in
de diensten.
Collecten.
22 november: diaconie: €32,50
kerk €68,10 en de uitgangscollecte voor het plaatselĳk pastoraat: €67,20. 29 november:
diaconie: €16,60 kerk €24,10 en
de uitgangscollecte voor Operatie Mobilisatie: €75,75. Voor de
kerk is een gift van €50,- binnen
gekomen. Hartelĳk dank voor uw
gaven.
Bloemen. 22 november zĳn de
bloemen bezorgd als groet en
bemoediging bĳ Corry van Gooswilligen, Femke Sĳbesma en Fam.
Ter Meer. Op 29 november zĳn
ze bezorgd als groet en bemoediging bĳ mw. A. Klĳnsma-Pen, Kon.
Wilhelminalaan vanwege haar
100ste verjaardag.
Agenda. Op woensdagmiddag 16
december 14.00 uur Kerstfeest
Vrouwenvereniging Martha met
ds. Gerrit van den Dool.
Verjaardagen. Op 8 december
viert mw. Kuper-Domburg, Ir.
Kloosterhuisstraat 45, haar 83ste
verjaardag.
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: Duizenden inwoners van San
Juan Ozolotepec, een stad in het
zuiden van Mexico, proberen hun
leven weer op te bouwen na een
verwoestende aardbeving in juni.
De stad is berucht onder voorgangers, vanwege de vĳandigheid
tegenover het evangelie. Bid voor
de christenen die hun huis kwĳt
zĳn.
Kopĳ GZ. De kopĳ voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlĳk zondag 13 december 12.00 uur bĳ de scriba.

Op U alleen, mĳn licht, mĳn kracht,
Stel ik mĳn hoop, U zorgt voor mĳ.
Door golven heen, door storm en
nacht,
Leidt mĳ Uw hand, U blĳft nabĳ.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
Verjaagt mĳn angst, verdrĳft de
dood.
Mĳn vaste rots, mĳn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
(Lied 939 vers 1)
Namens de kerkenraad een hartelĳke groet, Henry Bos ouderlingscriba
Van de predikant
Pastoralia Mevr. Alie de Boer Lammerts moest opnieuw naar
het ziekenhuis. We wensen haar
sterkte en een goed herstel.
Afgelopen zondag openden we de
tĳd van Advent met een avondmaalsdienst. Het thema was ‘Doe
Mĳ open, laat Mĳ in’ (Gezang
295:1 uit het Liedboek van 1973),
naar aanleiding van Openbaring 3:20 ‘Ik sta aan de deur en
Ik klop aan’. Dat zegt Christus
in de laatste brief aan de zeven
gemeenten waaraan Johannes
zĳn boek Openbaring schrĳft, ter
bemoediging in tĳden van verdrukking. Die brieven kun je lezen als
Adventsvisitatie van Christus aan
zĳn kerk in de wereld. Hĳ klopt
aan de deur van de wereld, van
de gemeente, van ons levenshuis.
Hoe treft Hĳ ons aan? Hoe wellekome is Hĳ, temidden van alles
waar ons leven zo vol van kan zĳn
en wat ons allemaal bezig houdt?
Bĳ het aansteken van de adventskaarsen zeggen de kinderen een
gedichtje op. Omdat deze gedichtjes zo kort zĳn lĳkt het me waardevol ze aan vervluchtiging te ontheffen en ze alle vĳf mee te geven:
Eerste kaars, ik steek je aan,
want het nieuwe licht breekt baan!
De belofte eens gegeven
doet ons alle dagen leven.
Tweede kaars, ga nu je gang,
want het wachten duurt zo lang.
Maar wĳ blĳven zeker weten:
God zal ons toch niet vergeten.
Derde kaars, schenk ons je licht,
God geeft ons een beter zicht.
‘t Donker kan niet meer verhullen
wat Gods dag ons gaat onthullen.
Vierde kaars, nu jĳ ook schĳnt,
zien we hoe de nacht verdwĳnt.
Want jouw vlam is ons een teken,
dat de vrede aan gaat breken.
Grote kaars, ik steek je aan,
want het Licht is opgegaan.
Wie het horen wil, die hore:

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.

De Messias is geboren!
Een hartelĳke groet aan u, aan
jou, ds. Gerrit van den Dool
Kerkbalans 2021: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”
De Kerk is een vrĳwilligersorganisatie, dit betekent dat zĳ door
vrĳwilligers wordt aangestuurd en
dat bĳna al het uitvoerende werk
door vrĳwilligers wordt verricht.
Dat gebeurt, in de meest letterlĳke zin van dat woord: “Pro Deo”.
Toch heeft iedere plaatselĳke kerk
met vaste uitgaven te maken. Vrĳwel iedere gemeente heeft mensen in dienst, andere kosten zĳn
o.a. het onderhoud van de gebouwen, verwarming en verlichting.
Dus ondanks het vele werk dat
wordt verricht door vele vrĳwilligers, heeft de Kerk ook geld nodig
om genoemde kosten te kunnen
betalen.
De kerk moet zich zelf bedruipen.
Zĳ krĳgt van niemand subsidie,
dus ook niet van de Rĳksoverheid.
De wekelĳkse collecten en inkomsten uit onroerend goed vormen
ongeveer 15 á 20 pct. van de
inkomsten die de kerken jaarlĳks
nodig hebben. Dus 80 á 85 pct.
van de inkomsten moet door de
leden zelf bĳeen worden gebracht.
Dat noemt men “Kerkbalans”, een
persoonlĳk beroep op de gemeenteleden met de vraag wat het hun
waard is dat de kerk in de eigen
woongemeenschap in stand blĳft.
Al eeuwenlang verbindt de kerk
mensen met elkaar. Denk maar
eens aan de ja-woorden die zo
vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden.
Daar waar steeds meer mensen
aandacht en steun nodig hebben,
strekken wĳ onze handen naar
hen uit. De kerk is de plek waar
God zich aan ons verbindt en,
door ons, aan de wereld waarin
wĳ leven. Kerkbalans is er om
ervoor te zorgen dat dit ook
financieel mogelĳk blĳft. Daarvoor
hebben we uw financiële bĳdrage
hard nodig. Het geld dat U geeft
aan Kerkbalans is een investering.
Een investering in de kerk van nu
en in de kerk van morgen. Een

investering in uzelf en in de generaties die nog komen. Het is van
groot belang dat er in ons dorp
een kerkgemeenschap is. Een
kerkgemeenschap die God dient
en zorg heeft voor ons en onze
medemens. Een kerk die verbindt
om ook in de toekomst kerk te
kunnen zĳn. Daar gaat het om bĳ
de actie Kerkbalans 2021, die van
16 januari tot en met 1 februari
wordt gehouden. Omzien naar
elkaar we doen het samen; Geef
vandaag voor de kerk van morgen.
Alvast onze hartelĳke dank hiervoor.
Het college van kerkrentmeesters
Nieuws van de zondagsschool. Graag willen wĳ jullie laten weten dat de bus voor
het kinderkerstfeest tĳdens de
adventzondagen weer in het portaal staat. Een kerstfeest zoals we
gewend zĳn zal dit jaar niet lukken. Op dit moment zĳn wĳ bezig
om het kerstfeest op een andere
manier vorm te geven. We gaan
er alles aan doen de kinderen toch
een bĳzonder kerstfeest te geven.
Wat waren er weer veel spulletjes, dozen en giften gebracht
voor onze jaarlĳkse schoenendoosactie.
Toen we samen geheel coronaproof de dozen gingen vullen
bleek dat er voldoende was om
dit jaar 70 dozen verzendklaar te
kunnen maken. Simpele schoenendozen worden omgetoverd
tot een kostbaar geschenk. Die
leuke barbie, stoere auto of grappige knuffel van zolder laten een
kind op Lesbos hoopvol glimlachen. Met de pennen en schriftjes
kan een jongen of meisje in Sierra
Leone weer naar school. Zo’n
schoenendoos is een bĳzonder
cadeau. De kinderen zullen die als
een schat behandelen.
Iedereen die hieraan meegeholpen heeft nogmaals bedankt. Op
www.schoenendoosactie.nl staan
een aantal mooie foto’s en filmpjes
over het uitreiken van de dozen
en hoe blĳ de kinderen ermee zĳn.
Groet, leiding oppas en zondagsschool

boek

Bidden in donkere dagen
In de donkere dagen voor
kerst steken we graag een
kaarsje aan. Niet gek in deze
zware corona-tijden. Een
goede tip: lees er meteen een
gebed bij. Bijvoorbeeld uit
‘Gebeden voor lichte en donkere dagen.’

DOOR
DS. EVERT VAN DER
VEEN, OLDEMARKT

Bĳ dit gebedenboekje schreef Werner Pieterse
een meditatieve inleiding over bidden die bĳna wat mystiek aandoet.
Ruim 200 gebeden zĳn speciaal
voor deze bundel geschreven door
onder anderen Erik Borgman, Philip

Troost en Elly Zuiderveld.
Eigentĳds
De taal is meestal eigentĳds en
toegankelĳk van karakter, geschreven door mensen die midden in
onze tĳd staan en het hedendaagse
levensgevoel vertolken. Soms is
een gebed appellerend aan God
vanwege de nood in de wereld,
een enkele keer klinkt er protest in
door, andere keren is de toon aanbiddend en vol vertrouwen.
Oude en nieuwe dichters
Prachtig is het gebed ‘Deze dag’
van Huub Oosterhuis waarmee de
bundel opent: het zĳn hardop uitgesproken gedachten. Kwetsbaar
en persoonlĳk is ‘Bidden kan ik
niet’ van Elly Zuiderveld (zie kader).

Er zĳn ook gebeden van oudere
datum bĳ zoals van Thomas van
Acquino: ‘Wachten op God’, een
gebed vol ontvankelĳkheid, en van
Efraïm de Syriër ‘Dichtbĳ én veraf’,
waarin Gods nabĳheid voor ons
ondoorgrondelĳk en toch ervaarbaar is. Herkenbaar voor zoekers
en twĳfelaars is ‘Zult U mĳ vangen
als ik val?’ van Theo van den Heuvel. In het ‘Gebed dat om U vraagt’
van Inge Lievaart is de
dichteres in het mooie
taalgebruik herkenbaar.

Mĳn Here en mĳn God
ik sta met lege handen
en met een mond vol tanden
want bidden kan ik niet

Mĳn Here en mĳn God
als ik het niet zou durven
grĳp mĳ dan bĳ mĳn lurven
al beef ik als een riet

Wel heb ik nog een lied
het zit heel diep verborgen
misschien zing ik het morgen
wanneer geen mens ons ziet

O, til me naar u op
en leg Uw oor te luisteren
dan zal ik zachtjes fluisteren
mĳn mooiste liefdeslied
want bidden kan ik niet
Elly Zuider veld

Leendert Torn (samenstelling): Gebeden voor lichte en donkere dagen,
Uitg. KokBoekencentrum, 324 pag,
€ 24.99
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