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Spreek licht
DOOR

We verkeren als kerk in ballingschap. Zien we zingende
mensen op televisie, dan
bekruipt ons heimwee naar
toen alles nog ‘gewoon’ was.
Misschien stonden we er
nooit bij stil wat het betekent om gemeente te zijn en
met elkaar te kunnen zingen.

DS. DICK WOLTERS,
VOLLENHOVE

DOOR DS. TAMMO
OLDENHUIS,
COEVORDEN

Men zegt weleens dat je pas weet wat je hebt
gehad als je het niet meer hebt. Ik
onderschrijf dat van harte.
Verlangen naar licht
Ook in de wereld heerst een sterk
verlangen naar licht en uitzicht.
Lang voor de eerste advent zag ik
al op vele plekken verlichte bomen
en kerstvoorstellingen. Verlangen
naar licht. Het is natuurlijk altijd
de vraag wat dan de essentie van
dat licht is. Ontsteken we het zelf
of komt het als een onverwacht
geschenk naar ons toe?
Inkeer en verwachting
De adventstijd is allereerst een tijd
van inkeer en ingetogenheid. Het
heil kunnen we niet zelf bewerken, het komt van de andere kant.
Gezang 117 uit het Liedboek zegt
het heel helder: ‘Ik lag machteloos
gebonden, maar Gij komt en maakt
mij vrij. Ik was bevlekt met zonden, Gij komt en reinigt mij.’ Die
machteloze gebondenheid voelen
we in deze tijd van ballingschap
meer dan ooit. Toch wil de mens
van dat machteloos gebonden zijn
niet weten. We moeten zelf aan
de slag, de kracht ligt in onszelf...
Ligt hier ook niet de kern van de
zonde? Zonder God alles zelf in de
hand willen houden? Je eigen grenzen bepalen? Genesis 3 laat er geen
onduidelijkheid over bestaan.

Van alzo Hoge… Er moesten engelen aan te pas komen om ons het blijde nieuws te vertellen

Israël heeft in de ballingschap
geleerd vast te houden aan het
woord van God en heeft daar
troost en houvast gevonden. Nee
ze gingen niet van halleluja naar halleluja; klaagzangen en waaromvragen werden voor God neergelegd.
Daar ligt de weg ook vandaag in
deze advents- en kersttijd. Vanuit

mij behagen, ondanks mijn schuld,
mijn zorgen, mijn klein geloof,
ondanks de stormen die over
mijn leven razen. Wie zich daarop
concentreert, ontdekt wat Kerst
betekent. En dan vier je ondanks
Van alzo Hoge
Van de andere kant, van alzo Hoge. beperkingen, misschien ook zonder
ballast, een gezegend Christusfeest
Er moet een engel aan te pas
om nooit te verkomen om ons
geten. Je mag een
dat te vertellen. Je
ADVENT LEERT ONS GELUKKIG DAT
nieuw jaar beginmoet als het ware
ONDANKS ONZE MACHTELOOSHEID
nen omdat dit
wakker geschud
WIJ NIET REDDELOOS VERLOREN ZIJN
Koningskind, deze
worden. Zoals
Goede Herder meetrekt over de
de herders in de kerstnacht wakhoge heuvels, door de groene weiker werden door die fantastische
den, langs de stille wateren maar
boodschap en door de hemelse
koren. God heeft in de mens beha- ook door de dalen van diepe duisternis. Gezegende dagen!
gen ondanks alles. God heeft in

Digitaal
Mannen-event

Concert ‘Royal
Music 2020 Out’

Kerstwandeling
in Steenwijk

Mannen uit Vriezenveen en omstreken, en alle kerken, kunnen deelnemen aan het Mannenevent. Met
als thema ‘Op afstand verbonden’
biedt de organisatie een gevarieerd
programma van digitale ontmoeting, bezinning en gezelligheid. Laat
het digitaal niet zo bedreven zijn
geen belemmering vormen, wie wil
kan eerst een keertje oefenen met
online ontmoeten.

De internationaal bekende organist Everhard Zwart zorgt voor
een muzikale afsluiting van 2020.
Zwart, die zijn 40-jarig jubileum
al mocht vieren, ontroert op het
Monarke-orgel in de WHZ-hal.
Het concert is coronaproof en
gaat onder voorbehoud door.
Reserveren is verplicht en kan via
telefoon: 06-3060 4856 en mail:
adhuetink@gmail.com.

Acht verschillende kerken, Stichting
Present en de Evangelische boekenwinkel organiseren een alternatieve,
corona-proof kerstwandeling. Het
evenement vervangt de jaarlijkse
kerstactie, waarbij wandelaars allerlei kerken bezoeken. Tijdens het
wandelen kunnen mensen tellen
hoeveel kaarsen ze achter de ramen
ontdekken. De winnaar ontvangt
een Steenwijkse dinerbon.

Maandag 21 december, 20.00 - 21.30 uur,
aanmelden via mannenevent@gmail.com

Advent leert ons gelukkig dat
ondanks onze machteloosheid wij
niet reddeloos verloren zijn maar
juist alles mogen verwachten van
het Licht dat doorbreekt. Advent
is kracht en hoop putten uit het
aloude evangelie, dat altijd weer
nieuw op toon wordt gezet.

Woensdag 30 december, 15.00 uur, Lemelerveld, WHZhal, Grensweg 17, € 13, www.huetink-royalmusic.nl

deze bron ontsteken we het licht,
in het weten dat het Licht dat we
nodig hebben van de andere kant
komt.

De route opvragen en het aantal kaarsen doorgeven
kan via kerstwandeltocht.steenwijk2020@gmail.com

Gisteravond (10
december) liet ik bij de opening
van een vergadering het lied van
Stef Bos horen: ‘Geef licht!’ In deze
donkere dagen voor kerst word ik
geraakt door die woorden: ‘Geef
licht / voor een uitweg uit het donker / geef wat er vaak niet is / geef
alles wat je hebt / geef de liefde
een gezicht.’ De titel ‘Geef licht’
heeft voor mij een aantal ladingen.
Allereerst natuurlijk dat van: geef
het licht door in duisternis. In de
tweede plaats ook van: hang niet te
zwaar aan alles wat je hebt en geef
gemakkelijk. En in de derde plaats,
geld en goed kunnen ons verzwaren, ze kunnen op ons drukken. Het
kan dus ook voor jezelf verlichting
bieden om weg te geven.
Al die gedachten kwamen op een
andere manier bij mij boven, toen
halverwege de vergadering een
politiek geëngageerde vrouw ons
onderbrak: “Sorry hoor, dat ik dit
even meld, maar ik krijg een push
up bericht: Hugo de Jonge stopt als
lijsttrekker van het CDA.” Hij lag
al een tijdje onder vuur. Er waren
allerlei vragen rondom zijn verkiezing en ik geef het je maar te
doen om in deze tijd minister van
volksgezondheid te zijn. In Amerika
zien we hoe politici woorden zwaar
kunnen maken en daarmee zichzelf
en de hele natie kunnen belasten.
Hugo de Jonge kan ten minste licht
spreken. Dat wil zeggen, allereerst
de boel niet op scherp zetten. En
daarmee zichzelf bevrijden van
een zware last. Maar ook met zijn
woorden weer ruimte en toekomst
scheppen voor de partij en voor het
hele land.
Bemoedigend vind ik het dat er ook
mensen zijn die niet vasthouden
aan het eigen gelijk. En daarmee
iets laten zien van wat kerst is: het
woord dat vlees wordt. Of anders
gezegd: Jezus, die licht spreekt!

Alle medewerkers
van het Gezamenlijk
Zondagsblad
wensen u gezegende
kerstdagen en een
voorspoedig 2021
Het volgende kerkblad verschijnt op
vrijdag 15 januari 2021
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overdenking

zondag 20 december 2020

Concert ‘Royal
Music 2021 In’

Wie het oudjaarconcert gemist
heeft, of gewoon een echte muziekliefhebber is, kan op de tweede
zaterdag in het nieuwe jaar terecht
in de Willem Hendrik Zwart Hal.
Duo Calyptura luidt het nieuwe
jaar in. Het tweetal jonge musici
bestaatuit Jos Maters op orgel en
Marlon Valk op saxofoon. De veelkleurigheid van de instrumenten zal
het publiek verrassen. Vanzelfsprekend worden de coronamaatregelen
nageleefd, wat onder andere betekent dat niet meer dan 30 personen het concert kunnen bijwonen.
Reserveren is verplicht en kan via
telefoon: 06-3060 4856 en mail:
adhuetink@gmail.com.
Zaterdag 9 januari, 15.00 uur, Lemelerveld, WHZ-hal, Grensweg 17, € 16 (t/m 12 jaar gratis) www.huetink-royalmusic.nl

Iets moois uit Israël
Een geurend stukje zeep, een fles
lekkere wijn, allerlei gezondheidsen verzorgingsproducten.... Wie een
mooi (kerst)geschenk wil kopen,
kan dit nog net voor de jaarwisseling aanschaffen. Het zijn stuk voor
stuk kwaliteitsproducten die via het
Israël Producten Centrum verspreid
worden. De opbrengst komt ten
goede aan Israëlische producenten.
Donderdag 31 december, 14.00 uur, Rijssen, Holterstraatweg 125, info: Wilma Mensink, tel. 0548 - 522525.

Flevoland heeft
straatpastor
Een primeur voor Flevoland: Charissa Kok is Flevolands eerste
straatpastor. Iedere Lelystedeling
kan haar aanspreken met levensvragen. De nieuwe functionaris wil
mensen laten weten dat ze geliefd
zijn. Kok is te vinden op straat,
maar ook in inloophuizen of bijvoorbeeld ontmoetingsplek BinnenInn. Het Interkerkelijk Diaconaal
Overleg heeft het initiatief genomen tot het benoemen van een
straatpastor en biedt onder andere
hulp bij praktische zaken, zoals
voedsel of schuldhulpverlening.

Oefening in
bescheidenheid
tijdens advent
’Heer, ai maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest
bekend; leer mij hoe die zijn
gelegen en waarheen Gij uw
treden wendt…’ Psalm 25:2
berijmd. Of in een andere
berijming: ‘zet mij op het
spoor van uw waarheid.’

DOOR: DS. HENDRI PAP, VOLLENHOVE

In de tijd van Advent zingen we in
de kerk graag psalm 25. De zanger
ziet mogelijk terug op zijn leven
en ontdekt dat hij is ontspoord.
We zien het om ons heen, we
zien het bij onszelf; wij zijn mensen die ondanks de tomtom het
spoor vaak bijster zijn. Welke
krant kan zich met goed fatsoen
nog ‘De Waarheid’ noemen? Niet
alleen politici en reclamemensen
gebruiken misleidende woorden.
Ook de dichter van psalm 25 ontdekt de leugen, de ontsporing,
maar dan in eigen hart. ‘Vergeef
mij, HEER, mijn grote schuld,
omwille van uw naam.’

Unieke producten
voor goed doel
José Martijn en Ina Eertink zijn driftig aan het breien en haken geslagen om geld bij elkaar te halen voor
de nieuwbouw bij de PKN kerk in
Enter. Het kerkelijk centrum is aan
vernieuwing toe. Iedereen die creatief is, kan aan de slag. Het begon
met baby-artikelen zoals babynestjes en bijtringen, maar daar blijft het
niet bij. Ondertussen verkopen de
dames ook schilderijen en andere
kunstzinnige uitingen.
Info en bestellen: www.uit-liefde-gemaakt.wixsite.com/
enter of volg ‘uit liefde gemaakt’ op Facebook

die we achter de rug hebben, dan
vinden we samen veel eerder de
juiste weg naar de uitgang.’
Bescheidenheid
Het is een verhaal dat past bij
psalm 25, een oefening in bescheidenheid. Veel gelovigen, predikanten voorop, zijn mensen van
‘de Weg.’ Triomfantelijk weten
we welke kant het op moet en
wie zich allemaal bewegen op
dwaalwegen of zelfs doodlopende paden. ‘Ik niet!’ Ja, natuurlijk
weten we van dwalen, schuld en
zonde, maar door de vergeving
laten we dat alles met gemak achter ons. We tillen er niet te zwaar
aan. Maar het verhaal laat ons zien
dat we als mensen elkaar hard
nodig hebben om uit de jungle te
komen.

Onze missers en lasten
Christenen die in de spiegel van
het Woord de eigen dwaalwegen
hebben ontdekt, zullen niet zo
hoog van de toren blazen tegen
mensen die ze onderweg ontmoeten. Barmhartig, genadig en
geduldig mogen we zijn. We hoeVerdwaald
ven niet op de proppen te komen
Er is een verhaal dat gaat over
een vrouw die verdwaald is in een met onze successen. Vaak kom
je samen verder als je ook iets
dicht bos. Na uren zoeken komt
doorgeeft van de missers en de
ze iemand tegen. Ze vraagt de
last die je meedraagt in het leven.
voorbijganger: 'Ik ben verdwaald,
In psalm 25 is vers 18 weergegeweet u hoe ik uit dit bos kom?'
ven in de Nieuwe
De man schudt
vertaling: ‘Zie mij
zijn hoofd moein mijn nood, in
deloos: 'Zelf ben
HET IS ALSOF IEMAND JE HELPT OM
mijn ellende, verik al een hele tijd
DE LAST VAN JOUW LEVEN TE DRAGEN.
geef mij al mijn
bezig om een pad
zonden.’ Maar in
te zoeken dat me
het Hebreeuws wordt hier juist
weer bij de uitgang brengt'. De
niet het werkwoord voor vergeslimme vrouw denkt even na en
ven gebruikt, maar opheffen. Het
zegt: ‘Beiden hebben we in veris alsof iemand je helpt om de last
schillende gedeelten van het bos
van jouw leven te dragen.
gedwaald. Als we elkaar vertellen van de doodlopende wegen

De goedheid en mensenliefde van God, onze redder,
is openbaar geworden
Je gaat dan voelen dat genade en
vergeving, niet doodgewoon is,
maar een wonder waar je naar
kunt snakken. Het feest van kerst
krijgt dan een diepe betekenis.
Ook wereldwijd. De weg, die
wij allen kwijt zijn, komt naar
ons toe. Het is een smalle weg
maar tegelijkertijd een openbare
weg, voor ieder toegankelijk. ‘De

goedheid en mensenliefde van
God, onze redder, is openbaar
geworden. En heeft ons gered,
niet vanwege onze rechtvaardige
daden, maar uit barmhartigheid.’
Naar die God, die mensen lief
heeft, mogen wij onze ziel opheffen.

even bomen

Dingen zijn niét de baas
DOOR DS. PIETER
BOOMSMA,
AMSTERDAM

Bron: www.klaasvanderkamp.nl

D

‘Geen dingen de
baas’. Dat was één van de vaste
uitdrukkingen van mijn moeder.
Net als: ‘Nooit met lege handen
naar de keuken’. Maar die eerste,
zou die alleen slaan op materiële
zaken? Haar kennende denk ik het
niet.
32 jaar was zij, een sterke vrouw.
Moeder van drie kinderen en in
verwachting van de vierde, toe ze
weduwe werd. Een Duitse kogel
maakte een einde aan het leven
van haar man in november 1944.
Natuurlijk komen herinneringen
aan die gebeurtenis en de gevolgen ervan boven, in de nadagen
van de ‘schuldbelijdenis’ van onze
kerk, terecht gedaan m.i. aan onze
Joodse medeburgers. Maar daar

gaat het mij nu niet om. Aan het
einde van een jaar dat velen ‘bizar’
noemen, tijdens het vierde weekend van Advent, vlak voor de viering van Gods reddend ingrijpen,
een vraag.

het reisdoel wel erg ver weg lag?
Stel dat ik geen zin heb om Kerst
te vieren zolang ik me niet echt
gelukkig en blij voel? Zolang er
nog het risico is dat mijn zaak - of
die van een van mijn kinderen failliet gaat?
Wat en wie bepaalt mijn geluk?
Mijn blijdschap en dankbaarheid?
De (steeds veranderende) omstandigheden? Of ligt er een steviger
basis onder mijn bestaan?

‘Geen dingen de baas’, kan dat
ook slaan op onze reactie op wat
we meemaken? Laten we ons
uit het veld slaan omdat corona
zoveel veroorzaakt? Laten wij ons
humeur en ons gedrag bepalen
door de omstandigheden van het
Het was natuurlijk niet alleen de
moment? Wie is ‘onze baas’?
houding en levenskracht van mijn
Stel dat Jozef zijn verbintenis met
moeder die voor mij antwoord gaf
Maria had willen uitstellen omdat
op de vraag of met ‘dingen’ ook
de tijd nogal chaotisch was? Dat
omstandigheden
een reis naar
konden worden
Bethlehem als
GODSVERTROUWEN BEPAALDE DE
bedoeld. Ik denk
ongeschikt was
KWALITEIT VAN ZIJN LEVEN.
dan bijvoorbeeld
gezien voor een
ook aan William Cowper, de dichzwangere vrouw? Of dat de drie
ter van ‘Soms groet een licht van
heren uit het Oosten toch maar
vreugde de christen als hij zingt’.
niet op reis waren gegaan omdat

Lied 910 in het Liedboek. Het lied
eindigt met ‘Daar ik op Hem mag
hopen ben ik alleen maar blij’.
Deze dichter was bepaald geen
opgewekt mens. Heel zijn leven
worstelde hij met God en zichzelf
en leed hij onder depressiviteit.
En toch. Die donkere gevoelens
waren er en deden pijn en kosten
strijd. Maar voor Cowper was
dat niet alles: ‘God doet zijn hand
toch open, zijn lof krijgt stem in
mij ...’ ‘De dingen’ waren hem niet
de baas. Godsvertrouwen bepaalde de kwaliteit van zijn leven.
Kerst. Het Licht brak door en
breekt door. Jezus is geboren.
God grijpt bevrijdend in. Er is veel
om van te zuchten, om tegen op
te zien, om zorgen over te hebben, maar bij dat alles staat vast
dat onze Heer niet loslaat. Of, om
het met Leonard Cohen te zeggen: ‘Er zit een barst in alles, daardoor komt het licht binnen’. En
daarom: Geen dingen, gevoelens,
zorgen, de baas. Eén is Heer!

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
BOVENSMILDE
Onderstaande diensten zijn ook te volgen op: https://kerkdienstgemist.nl/
stations/1394-PGBovensmilde
Kerkdienst 20 dec.: 10.00 ds. S. Kits.
Organist: Nico Meilof. Adventskaarsen aansteken: Mathijs Maat. Collecten: 1. Missionair Werk. 2. Pastoraat.
Bij de uitgang: eredienst. Knd.: Renate
Nagelhout. Oppas: indien nodig aanwezig.
Kerkdienst 24 dec.: 20.00 al heel lang
is duidelijk dat het vieren van de traditionele kerstnachtdienst dit jaar niet
mogelijk is. Want hoe doe je dat met
de regel ‘er is maximaal plaats voor 30
personen en we kunnen niet zingen’? En
ook al zouden we het met 30 mensen in
de kerk vieren en heel veel thuis voor de
buis, dan zouden we niet de traditionele
‘nazit’ bij de vuurpotten kunnen houden.
Het is zoals het is, en we hopen volgend
jaar weer als vanouds in een volle kerk
te kunnen zingen. Maar toch… willen we
Kerstnacht dit jaar samen vieren! Met
een speciale kerstnachtvoorstelling met
verhalen, gedichten en muziek. De muziek
wordt verzorgd door veel mensen uit
Bovensmilde: de zanggroep van het Buurtinfohuis, Willem Rumahloine, OBK en een
ensemble van gemeenteleden. Kijkt u met
ons mee? Vanaf 20.00 uur op YouTube;
zoekterm Kerstnacht in Bovensmilde.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 ds. S. Kits.
Organist: Gea Hatzmann. Kaarsen
aansteken: Marlon v/d Hoek. Collecten: 1. KiA-Kinderen in de Knel. 2. Kerk.
Bij de uitgang: beheer. Oppas: aanwezig.
Knd.: Leonie Blomsma.
Kerkdienst 27 dec.: 10.00 dhr. B. Smedes. Organist: Johanna Vos. Paaskaars
aansteken: Emma Koning. Collecten:
1. Diaconie. 2. Pastoraat. Bij de uitgang: eredienst. Knd.: Stijntje de Ruiter.
Oppas: indien nodig aanwezig.
Kerkdienst 31 dec.: 19.30 ds. S. Kits.
Organist: Berdi Bos. Collecte: bij de
uitgang: diaconie.
Kerkdienst 1 jan.: 10.30 Nieuwjaarsontmoeting. Voor een klein groepje
mensen is de jaarlijkse korte viering op
Nieuwjaarsdag een fijne traditie. Het is
een intieme bijeenkomst waarbij een
tekst uit de bijbel wordt gelezen, een
gebed en/of gedicht klinkt en een enkel
lied. Het is geen dienst, maar een ontmoetingsmoment voor wie wil (wordt
niet via kerkdienstgemist.nl uitgezonden).
Nico speelt op de piano en we krijgen
een vraag om over na te denken. Vanwege
corona moet u zich wel opgeven voor dit
ontmoetingsmoment.
Kerkdienst 3 jan.: 10.00 dhr. A.
Weemstra. Organist: Nico Meilof.
Paaskaars aansteken: Mathijs Maat.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Pastoraat. Bij
de uitgang: Eredienst. Knd.: Marjan Kappen. Oppas: indien nodig aanwezig.
Kerkdienst 10 jan.: 10.00 ds. S. Kits.
Organist: Nico Meilof. Paaskaars aansteken: Maria Koning. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Pastoraat. Bij de uitgang: eredienst. Knd.: Rosalie Smit. Oppas: indien
nodig aanwezig.
Voedselbank. Op 3 januari is er inzameling van boodschappen voor de voedselbank.
Wel en wee. Mw. W. Meints-Slofstra,
H.P. Sickensstr. 11a, verbleef enige tijd in
het WZA en is nu weer thuis. Gelukkig
konden haar klachten verholpen worden.
Mw. T. Smit-van der Scheer, Witterweg
36, werd voor een operatie opgenomen

in het WZA en is ook weer thuis. We
hopen dat de pijn die ze voorheen had, nu
zal afnemen.
Dag 2020, welkom 2021. 2020 is in
vele opzichten een bijzonder jaar. Toen
de eerste persconferentie in maart plaats
vond had ik niet gedacht dat we nu nog
steeds met maatregelen zouden zitten.
Noem het naïef, maar dat is wellicht mijn
positieve instelling. Feit is dat we een
roerig jaar achter de rug hebben. We
hebben als kerkenraad steeds ons moeten aanpassen en dat geldt ook voor u.
Van een gesloten kerk naar een kerk met
diensten via YouTube. Gelukkig konden
we in juli weer in de kerk en zelfs na een
poosje weer een beetje zingen. Totdat
de touwtjes weer aangetrokken werden:
niet meer zingen en maximaal 30 mensen.
Diep in mijn hart vind ik het vreselijk.
Dit past niet bij ons. De afgelopen weken
moeten wij steeds mensen teleurstellen
die graag in de kerk hadden willen komen.
Gelukkig heeft u altijd begrip en daar ben
ik u dankbaar voor. Want ik geef liever
een leuke boodschap, dan een slechte.
Dankbaar ben ik ook voor het bestaan
van internet. En dus ook voor kerkdienstgemist.nl. Wat kijken er veel mensen
mee. In de maand november maar liefst
353. Op deze wijze zijn we met elkaar
verbonden. Dankbaar ben ik ook voor
iedereen die zich heeft ingezet voor onze
mooie gemeente. En dat zijn er velen. En
dat is mooi en goed, want we zijn immers
samen de gemeente. En ik ben dankbaar
dat u zich steeds heeft aangepast naar de
nieuwe situatie. En dan is het bijna kerst.
Ook dit is anders dan anders. We gaan er
iets moois van maken. We hebben gekeken wat er wel mogelijk is. Welkom 2021.
Hopelijk wordt dan alles weer een beetje
zoals het was… geen beperkingen in de
kerkdiensten en de onderlinge contacten.
En in 2021 staat ons ook weer een grote
verandering te wachten. Ik ga er van uit
dat we een goede vervanger voor ds.
Gert Wybe van der Werff vinden. Ik kijk
uit naar dat moment. Nou lieve mensen,
rest mij niets anders dan u fijne feestdagen te wensen en een gezegend 2021.
Met een groet vanuit mijn hart, Karin
Kappen.
Jarig. 21-12: dhr. D. Appeldoorn, Stedewaarts 75, 9408 HK Assen: 77 jaar.
24-12: mw. G. Klompmaker-Hummel, Pr.
Beatrixstr. 9/12, 9422 HH Smilde: 86 jaar.
25-12: dhr. H. Hopman, Witterweg 3,
9421 PE: 81 jaar.
29-12: mw. B. Kappen-Meijer, Dopheide
7, 9421 NH: 79 jaar.
30-12: mw. G. Löhr, Kon. Julianastr. 26,
9422 HE Smilde:77 jaar.
31-12: dhr. F. Melein, Kanaalweg 148,
9421 SW: 86 jaar.
6-1: mw. L. Haveman-Wilting, Esdoornlaan 17, 9421 RJ: 78 jaar.
Jubileum. Dhr. J. de Vries en mw. H.
de Vries-Heinstra, Kanaalweg 108, 9421
ST, die op 29 dec. 50 jaar zijn getrouwd.
Wij wensen u allen een fijne dag en Gods
zegen voor de toekomst!
Bedankje. Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de vele felicitaties, in
welke vorm dan ook, die we hebben ontvangen voor ons 45-jarig huwelijk. We zijn
God dankbaar voor al die jaren samen.
Hartelijke groet, Ger en Ina Wieringa.
Oud papier. Op 5 dec. is het oud papier
opgehaald met de medewerking van:
Piet Jaap Loonstra, Stefan Snippe, Reint
Brink, David Wanders, Erik Smit en Erwin
Wieringa. Zoals we gewend zijn heeft Jos
Brink na afloop weer voor snert en wat te
drinken gezorgd. Op 2 jan. zal de eerste
rondgang in het nieuwe jaar plaatsvinden.

Dit zoals gebruikelijk vanaf 9.00 uur. Opa
heeft Humanitas Midden-Drenthe voor de
kerstpakkettenactie voor mensen die van
een sociaal minimum moeten rondkomen
en aan de Voedselbank Midden-Drenthe
nog een gift overgemaakt. Dit om minderbedeelden in de gemeente tijdens de
komende feestdagen hopelijk toch een
lichtpuntje te geven in deze donkere tijd.
Flessenactie PKN Bovensmilde en Wij
zijn Bovensmilde. Na 3 succesvolle jaren
van samenwerking tussen WZB en PKN
Bovensmilde, zullen PKN Bovensmilde
en WZB ook dit jaar weer lege flessen/
kratten gaan ophalen. Jullie sparen, wij
halen ze op! Begin nu alvast met sparen
van lege statiegeld flessen en bierflesjes
en bierkratten (ook van Aldi en Lidl). Zet
de flessen op 2 jan. om 9.00 uur aan de
weg, zodat we ze mee kunnen nemen.
Staat er niets, dan bellen we aan, waarbij
we uiteraard gepaste afstand houden. We
verwachten om 12.00 uur helemaal klaar
te zijn met de Flessenactie.
Vrijwilligers, jong en oud. Om zoveel
mogelijk lege flessen/kratten op te halen,
hebben we veel handjes nodig! Ook voor
kinderen is het super leuk om te helpen.
Ze kunnen zich dan ook weer opgeven met een strookje dat op de scholen van Bovensmilde wordt uitgedeeld.
Ook kun je je opgeven bij Karin Kappen
(06-30125900) of bij Priscilla Lok (0621286649). Alle kinderen die meehelpen
met de Flessenactie worden VIP voor alle,
door WZB georganiseerde activiteiten
(met ook dit jaar 20% korting op deelname aan de Hel van Bovensmilde, incl.
shirt!). De opbrengst van de Flessenactie
zal worden gedeeld tussen PKN Bovensmilde en WZB. De PKN Bovensmilde zal
een deel van hun opbrengst doneren aan
de Kracht van Samen doen Bovensmilde
en Stg. Een Druppel (activiteiten op de
Molukken). WZB zal ook een deel van
haar opbrengst doneren aan de Kracht
van Samen doen Bovensmilde en het
andere deel gebruiken voor eigen jeugdactiviteiten.
Achterzetramen. In week 49 is hard
gewerkt om de achterzetramen in de
Waterstaatskerk te plaatsen.
I.s.m. het Drentse Landschap en Cultuurpodium Bovensmilde en verschillende
subsidies is dit mogelijk gemaakt. Hiermee is een bijdrage geleverd aan verdere
verduurzaming van het monument de
Waterstaatskerk. Tegelijkertijd levert het
meer comfort op om in de kerkzaal te
verblijven. Het volgende project in het
kader van verduurzaming is het realiseren
van ‘speedcomforts’. Dit zijn ventilatoren
die onder de radiatoren worden bevestigd
zodat de warmte sneller door de kerkzaal
verspreid wordt.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-Gossen,
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 20 dec.: Singelkerk 10.00
da. E. de Vries. Organist: Jan Kamphuis.
Kerkdienst 24 dec.: Singelkerk 17.30
da. H. Kauffmann. Kinderkerstviering.
Organist: Jan Kamphuis. Stadskerk
22.00 ds. E. de Vries-Baarlink.
Kerkdienst 25 dec.: Singelkerk 10.00
da. H. Kauffmann. Organist: Jan Kamphuis.
Kerkdienst 27 dec.: Stadskerk 10.00
da. J. Lambers. Organist: Ronald IJmker.
Kerkdienst 31 dec.: Singelkerk 19.00
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ds. Adriaanse, Beerzeveld. Organist: Jan
Kamphuis.
Kerkdienst 1 jan.: Singelkerk 10.30
da. H. Kauffmann. Organist: Jan Kamphuis.
Kerkdienst 3 jan.: 10.00 da. E. de
Vries. Organist: Ronald IJmker.
Kerkdienst 10 jan.: Singelkerk 10.00
da. E. de Vries. H.A. Organist: Jan
Kamphuis.
GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-Sikken,
Dorpsstraat 10, 7863 PC Gees, tel. 0524581992
Kerkdienst 20 dec.: 10.00 ds. B. Breunesse. Kaars aansteken: Casper Euving.
O.v.d.: Henk Wolswinkel. Organist:
Hendrikus Vugteveen. Oppas: Astrid
Euving en Anika Pijpstra. Collecten: 1.
PK Missionair – Daarom kerst 2. Knd. 3.
Jaarproject diaconie.
Kerkdienst 24 dec.: 21.30 vermoedelijk in een andere vorm.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 ds. H. Bakhuis, Hoogevee. Kaars aansteken: Levy
Schipper. O.v.d.: Harry Euving. Organist: Jan Klok. Oppas: Lienke Alferink en
Marloes Kleine. Collecten: KiA/Kinderen
in de knel.
Kerkdienst 27 dec.: 10.00 ds. M.
Klomp, Marum. Kaars aansteken: Jorn
Schipper. O.v.d.: Hans Bonhof. Organist: Harmke Elders. Oppas: Linda
Schipper en Hylke Luimstra. Collecten:
1. Kerk. 2. Diaconie. 3. Onderhoud.
Kerkdienst 31 dec.: 19.30 ds. B. Breunesse. O.v.d.: Harry Euving. Organist:
Hendrikus Vugteveen. Collecte: kerk.
Kerkdienst 3 jan.: 10.00 ds. T. Oldenhuis, Coevorden. Nieuwjaarsdienst.
Kaars aansteken: leiding. O.v.d.: Tilly
den Boer. Organist: Irma Zuur. Oppas:
Samantha Feddema en Rosalie Jutstra.
Collecten: 1. Kerk. 2. Knd.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-Hessels,
Noorderkeerkring 6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-312007
De kerkdiensten zijn online te beluisteren en mee te vieren via Kerkomroep
Erica.
Kerkdienst 20 dec.: 9.30 ds. K.. Klaassens.
Kerkdienst 24 dec.: vanuit de Ebenhaezerkerk om 19.00 uur. Er worden op het
orgel kerstliederen (op verzoek) gespeeld.
Kerkdienst 25 dec.: 9.30 ds. K. Klaassens. Kersthoorspel door kinderen.
Kerkdienst 27 dec.: 9.30 dhr. B.
Broers.
Kerkdienst 31 dec.: 19.00 ds. K.
Klaassen.
Kerkdienst 3 jan.: 9.30 ds. K. Klaassens.
Kerkdienst 10 jan.: 9.30 ds. L. v/d
Veer.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk, mw. G.
Visser-Rigtering, Aletta Jacobsstr. 70,
7844 PB Veenoord, tel 0591-553482
De diensten zijn online te zien via kerkomroep.nl
Kerkdienst 20 dec.: 10.00 mw. ds. B.
Gras, Zuidwolde. O.v.d.: mw. G. Visser.
Organist: mw. J. Bartelds. Koster: dhr.
R. Visser. Beamer: Ada van Breevoort.
Bloemendienst: Mini Setz. Collecten:
diaconie, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 24 dec.: 18.30 ds. E. van
der Meulen. O.v.d.: mw. J. Feijen. Organist: mw. J. Bartelds. Koster: dhr. R. Visser. M.m.v. kinderen nevendienst o.l.v. Liesan Masselink met de musical ‘Kerstpost’.
Collecten: diaconie en orgelfonds.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 ds. E. van
der Meulen. O.v.d.: mw. L. Masselink.
Organist: mw. I. van Tellingen. Koster:
dhr. R. Visser. Beamer: dhr. P. van Noort.
Collecten: diaconie en orgelfonds. 17.00
onder voorbehoud.
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Kerkdienst 27 dec.: 10.00 dhr. H.
Veld, Haren Dl. O.v.d.: dhr. H. Vos.
Organist: mw. K. Heeling. Koster: dhr.
R. Visser. Beamer: Marcel Haan. Bloemendienst: Hilly Doek. Collecten: diaconie, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 3 jan.: 10.00 ds. H. Linde,
Hoogeveen. O.v.d.: mw. G. Klok. Koster: Koen Seip. Beamer: Eppo Velzing.
Bloemendienst: mw. A. Drok. Collecten: diaconie, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 10 jan.: 10.00 ds. E. van
der Meulen. O.v.d.: dhr. P. Homan. Koster: dhr. A. Engberts
Beamer: Arjan Kuik. Bloemendienst:
fam. Lunenborg. Collecten: diaconie en
kerk.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. A.
Meijering, Middenweg 78, 7844 KX
Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 20 dec.: 10.00 dr. H.
Nobel.
Kerkdienst 24 dec.: 22.00 ds. E.
Wisselink.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 dhr. R.
Stoel.
Kerkdienst 27 dec.: 10.00 ds. E.
Wisselink.
Kerkdienst 31 dec.: 19.30 dhr. R.
Stoel.
Kerkdienst 3 jan.: 10.00 n.b.
Kerkdienst 10 jan.: 10.00 dr. H.
Nobel.
Collecten. Uitgang: diaconie, Zuiderkerkgemeente en gebouwen.
Wilt u de kerkdienst bijwonen?
Graag van te voren opgeven bij de scriba@pknnav.nl of tel. 552560. Bij het in
en uitgaan van de kerk gebruiken we een
mondkapje en houden ons aan de regels
van het RIVM. Koffiedrinken kan dan
helaas nog niet. Toch fijn dat we elkaar
weer kunnen ontmoeten. U kunt ook
naar de site www.kerkdienstgemist.nl
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing,
Het Slag 9, 7848 CR Schoonoord, tel.
0591-381458
Kerkdienst 20 dec.: De Wijngaard
9.30 mw. Maatjes, Oosterhesselen. Collecten: 1. Missionair Werk PKN. 2. Landelijk Quotum. Extra collecte: Kinderen
in de knel (KiA). Knd.: alle groepen.
De kinderen gaan direct naar hun eigen
dienst in De Rank waar zij bezig gaan met
het kerstproject.
Kerkdienst 25 dec.: De Wijngaard
9.30 ds. T. Oldenhuis, Coevorden. Collecten: 1. Kinderen in de knel (KiA). 2.
Diaconie. Knd.: ja.
Kerkdienst 27 dec.: De Wijngaard
9.30 ds. Jonker. Knd.: geen. Oppas: aanwezig. Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 31 dec.: De Wijngaard
19.30 ds. Hordijk, Aalden. Collecte: 1.
Kerk.
Op Nieuwsjaarsmorgen is er om
10.00 uur een korte dienst. De dienst
wordt samengesteld met luisteren naar
mooie liederen, enkele gebeden en een
korte meditatie. Collecte: 1. Kerk.
Kerkdienst 3 jan.: De Wijngaard
9.30 da. de Kok, Wilsum. Collecten: 1.
Kerk. 2. Landelijk quotum.
Kerkdienst 10 jan.: De Wijngaard
9.30 ds. T. Oldenhuis, Coevorden. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Oud papier. Op 19 dec. 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 10.0012.00 uur uw oud ijzer kwijt bij de kerk.
De tonnen die bij Janny de Haan stonden,
zijn daar naar toe verplaatst. Er zijn vrijwilligers aanwezig.

Lees verder op pagina 4

4

berichten uit de gemeente

zondag 20 december 2020

Vervolg van pagina 3

Overijssel
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS Dedemsvaart, tel.
0523-613642
Kerkdienst 20 dec.: De Antenne
9.30 ds. J. Zondag. O.v.d.: Leny Nijboer.
Organist: Nico Aalberts. Lector: Margreet Kuiper. Koster: Bert ten Brinke.
Kerkdiensten 24 dec.: De Antenne:
18.30 ds. E. Wisselink. Familiekerstfeest .
VDK 20.00 ds. J. Zondag. O.v.d.: Corry
Buit. Organist: Freddy Bruins. Koster:
Henk Zomer.
Kerkdienst 25 dec.: De Antenne
9.30 ds. E. Wisselink. O.v.d.: Aliejenne
Beumer. Lector: Alice Bijker. Pianist:
Luco Hans.
Kerkdienst 26 dec.: 10.00 ds. E. Wisselink. Familiekerstfeest. O.v.d.: Han van
der Haar. Organist: Hans Niezink.
Kerkdienst 27 dec.: De Antenne
9.30 ds. J. Zondag. O.v.d.: Jannie Lok.
Lector: Corrie Oostenbrink. Organist:
Nico Aalberts. Koster: Bert ten Brinke.
Kerkdienst 31 dec.: De Antenne
19.30 ds. E. Wisselink. O.v.d.: Wim Vrieling. Pianist: Luco Hans. Lector: Betsy
Romkes. Koster: Bert ten Brinke.
Kerkdienst 1 jan.: 10.30 ds. E. Wisselink. O.v.d.: Johan Tinholt. Organist:
Hans Niezink.
Kerkdiensten 3 jan.: De Antenne
9.30 ds. J. Zondag. O.v.d.: Marieke Vogelzang. Organist: Nico Aalberts. Koster:
Bert ten Brinke. VDK 19.00 ds. E. Wisselink. O.v.d.: Leny Nijboer. Organist:
Freddy Bruins. Koster: Henk Zomer.
Kerkdiensten 10 jan.: De Antenne
9.30 ds. J. Zondag. O.v.d.: Han van der
Haar. VDK 19.00 ds. G. de Goeijen,
Den Ham. O.v.d.: Riny van Faassen.
Organist: Hans Niezink. Koster: Henk
Zomer.
Kinderkerk. 3 en 10 jan. groep 1 t/m 8.
Oppas. 20 dec.: Annemijn Boer en Eline
Grol; 25 dec.: Nienke Bouwman en Marjan van Garderen; 27 dec.: Natascha Remmers en Windelien Veerman.
Zieken. Clara Feyoena Heem, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg: mw.
Schuurman Baars, Rozenheim 36; 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.
Gebeden door de week. Op dinsdagochtend om 10.00 uur en donderdagavond 19.00 uur kunt u online een
gebedsmoment volgen vanuit de Antenne.
U kunt dat volgen via kerkomroep.nl
Aanmelden kerkdiensten. 1. Bij voor-

keur 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. 3. Op dinsdag of woensdag geven
wij het programma opdracht om 30 mensen te selecteren die digitaal of via de
telefoon worden uitgenodigd de dienst bij
te wonen. Mocht er onvoldoende respons
zijn dan benaderen we nieuwe mensen.
Krijgt u geen mailtje of telefoontje dan
zijn alle 30 zitplaatsen voor de diensten
van die zondag bezet. Vragen? Neem
gerust contact met ons op! Bert ten Brinke/Henk Zomer.
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, De
Mute 61, 7683XT Den Ham, tel. 0546671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 20 dec.: GK 10.00 ds.
J. Oosterwijk, Rijssen. Kinderkerk tijdens de ochtenddienst. O.v.d.: Groep C.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Gemeenteopbouw. 3. Kerk. HK 19.00 ds. W. den
Braber, Westerhaar. Gez. dienst.
Kerkdienst 24 dec.: 20.30 ds. G. de
Goeijen. Korte online viering m.m.v. muzikanten en een zanggroepje.
Kerkdiensten 25 dec.: GK 10.00 ds.
R. van Hornsveld, ds. G. de Goeijen en
ds. D. de Jong. Online viering. Collecten:
1. Diaconie. 2. Alg. kerkelijke arbeid. 3.
Kerk. 19.00 gez. kerstzangdienst.
Kerkdienst 26 dec.: GK 10.00 Kinderkerstfeest. HK 10.00 ds. J. Borst,
Oldebroek. Gez. dienst. O.v.d.: groep A.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Alg. kerkelijke
arbeid. 3. Kerk. Knd.: geen. GK 19.00
ds. G. de Goeijen. Gez. dienst.
Kerkdiensten GK 27 dec.: 10.00 ds.
J. Borst, Oldebroek. O.v.d.: groep A.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Alg. kerkelijke
arbeid. 3. Kerk. Knd.: geen. 19.00 ds. G.
de Goeijen. Gez. dienst.
Kerkdienst 31 dec.: HK 19.30 ds. R.
van Hornsveld. Gez. dienst. O.v.d.: groep
B. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerkrentmeesters. Deurcollecte: eindejaarscollecte.
Kerkdienst 1 jan.: GK 10.00 ds. G.
de Goeijen. Gez. dienst. O.v.d.: groep
C. Collecten: 1. Alg. Diaconaal Werk. 2.
Gemeenteopbouw. Deurcollecte: kerk.
Kerkdienst 3 jan.: GK 10.00 ds. H.
Paas, Nijverdal. O.v.d.: groep D. Collecten: 1. Alg. Diaconaal Werk. 2. Alg. Kerkelijke Arbeid. Deurcollecte: kerk. Knd.:
geen. 19.00 ds. T. Smink, Wierden.
Gez. dienst.
HARDENBERG
Contactpersoon: mw. C. Olsman, Vecht-

voorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523272019
Centrum. Zieken. Mw. F. SchutteKlooster, De Spinde 22, gaat naar het
CFH voor revalidatie.
Dhr. G. Pullen, Kruserbrink 8, is weer
thuis.
Mw. H. Klokkers-Pullen, De Spinde 105, is
in het CFH voor revalidatie.
Dhr. A. Dragt, Gedempte Haven 49,
7772 VD, ligt in het ziekenhuis k. 222. De
berichten zijn zorgelijk.
Mw. Z. Snippe-Geertjes, Burg. Schuitestr.
134, is na een herseninfarct opgenomen in
het CFH (U4, k. 7). Ze heeft nu absolute
rust nodig.
Ook is daar nog mw. G. Waterink, voorheen Jonkerlaan (Baander k. 30).
Mw. A. Breukelman-Haandrikman, Stationsstraat, wordt verzorgd in het Zonnehuis in Zwolle.
Mw. J. de Vries-Jonkeren, voorheen
Havenweg is afgelopen week definitief
gaan wonen in de Meander 70.
Overleden. Op 8 dec. is op 91-jarige
leeftijd overleden Geesje-Meijerink-Bults,
sinds 2 april 2012 weduwe van Olf Meijerink. Zij woonde aan de Witte de Withstr. 23. We leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen
die haar zullen missen.
Op 30 nov. is op 78-jarige leeftijd overleden mw. I. van Dijkhorst-Veenstra. Zij was
meerdere jaren werkzaam als kerkelijk
werker bij ons in de gemeente. We wensen Reinald, die alleen achterblijft, haar
kinderen, schoondochters en kleinkinderen Gods troostvolle nabijheid toe.
Jubileum. Jan en Sina Jonkeren, Barbierstr. 21, waren 16 dec. 60 jaar getrouwd.
Wij feliciteren hen hartelijk met dit jubileum.
Jarig. Dhr. G. Ramaker, Vechtvoorde 43,
7772 VA, hoopt op 20 dec. 81e verjaardag
te vieren.
Bedankt voor alle goede wensen, bezoekjes en kaarten die ik ontving tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en zorgcentrum
Eugeria te Almelo, heel hartelijk dank.
Ben blij weer thuis te zijn. Nu nog weer
wat aansterken. Mw. Dunsbergen.
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 20 dec.: 9.30 ds. G.
Rohaan, Bergentheim. O.v.d.: Wil Kremer. Diaken: Berny Mellema. Collecten:
bijdrage PKN, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 25 dec.: 9.30 ds. J. Oosterwijk, Rijssen. O.v.d.: Berdien Bouwhuis.
Diaken: Wilco Wittenberg. Collecten:
Kerk in Aktie, Kinderen in de knel, kerk
en gebouwen.
Kerkdienst 27 dec.: 9.30 ds. H. de

Haan, Den Ham. O.v.d.: Gerrie Woelderink. Diaken: Patrick Olsman. Collecte:
bijdrage PKN, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 31 dec.: 19.00 ds. P. Lindhout, Dedemsvaart. O.v.d.: Henk Waterink. Diaken: Remon Lensen.
Kerkdienst 1 jan.: Beerzerveld 10.30
ds. K. Hazeleger, Ommen. Gez. dienst.
Kerkdienst 3 jan.: 9.30 ds. R. van
Hornsveld, Den Ham. O.v.d.: Freerk Timmer. Diaken: Harm ter Bekke.
Kerkdienst 10 jan.: 9.30 ds. M. Winters-Karels, Ommen. O.v.d.: Rina Willems. Diaken: Henk de Lange.
Jarig. Op 14 dec. hoopt dhr. Menzo,
Merelstr. 56, 7731 XW Ommen, 76 jaar
te worden.
Op 14 dec. hoopt dhr. Ramaker, Ds. P.H.
Wolfertstr. 27, 7692 AH Mariënberg, 75
jaar te worden.
Op 19 dec. hoop dhr. H. ter Bekke, Oordtstr. 12, 7685 PB Beerzerveld, 75 jaar te
worden.
Op 21 dec. hoopt mw. Noeverman-Kleinjan, Kloosterdijk 11a, 7692 PH Mariënberg, 87 jaar te worden.
Op 22 dec. hoopt mw. v/d Veen-Jurjens,
Grote Esweg 1, 7795 DD Diffelen, 91 jaar
te worden.
Tekst. Dit jaar verdwijnt weer in het
verleden, de dagen gingen snel voorbij.
Sommigen mochten we met vreugde beleven andere dagen waren we niet zo blij.
Ons leven kunnen we met geen dag verlengen elk ogenblik of uur is heel uniek,
net als ieder mens die ons pad kruist en
een stempel in ons leven achter liet. Zo
heeft dit jaar ons veel gegeven of juist
ontnomen, een intens groot verdriet maar
Iemand is ons altijd bij gebleven Jezus, een
Vriend die ons geen dag verliet. Aan zijn
Hand gaan we moedig voorwaarts het
hoofd geheven, met open vizier. Liefde
ontvangen en Liefde geven in die ene
zekerheid, God is hier! (Gelezen op Pinterest)
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB St. Jansklooster,
tel. 0527-241427
Alle diensten zijn te volgen via Kerkdienstgemist vanuit de Johanneskerk.
Kerkdiensten 20 dec.: 10.00 ds. G.
Timmer. Knd.: alle groepen uitgenodigde
wijken. Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 24 dec.: 19.00 kinderkerstfeest met een drive-through over de parkeerplaats bij de kerk met opdrachten.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 ds. P. Vis,
Werkendam. Knd.: alle groepen uitgenodigde wijken. Oppas: aanwezig. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Kerkdienst 26 dec.: 10.00 ds. H. ter
Beek, Zwartsluis. Collecten: 1. Kerk. 2.
Diaconie.
Kerkdienst 27 dec.: 10.00 ds. A. van

de Spek, Zwartsluis. Oppas: aanwezig.
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 31 dec.: 19.00 ds. G. Timmer. Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 1 jan.: 10.30 ds. Wolters.
Gez. dienst met de Herv. kerk. Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 3 jan.: 10.00 ds. G. Timmer. Oppas: aanwezig. Collecten: 1.
Zending. 2. Kerk.
Kerkdienst 10 jan.: 10.00 ds. G.
Labooy, IJsselmuiden. Oppas: aanwezig.
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Uit de gemeente. Onze gedachten gaan
uit naar allen die te maken hebben met
zorgen en moeiten, met verdriet en eenzaamheid. In deze periode van het jaar is
het voor velen en met name de ouderen
onder ons niet altijd makkelijk om niet
moedeloos te worden vanwege het niet
meer kunnen gaan zoals men graag zou
willen. Maar dan mogen we iedereen,
zowel oud alsook jong wijzen op een
bijzonder Licht dat werd geboren in een
arme stal in Bethlehem. Een kindje klein
en teer maar o zo sterk in aanzien en
liefde voor de wereld waarin Hij geboren
werd. Moge dat Licht en dat bijzonder
Kind onze Heer en Koning zijn in het
leven van elke dag.
We wensen iedereen gezegende Kerstdagen toe en voor het nieuwe jaar wensen
we elkaar veel Heil en Gods zegen toe.
De contactgroep. Als leiding v/d contactgroep kijken we met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. Vanwege
de uitbraak van het coronavirus konden
we geen gezellige middagen organiseren.
Dat vonden we net als jullie wellicht heel
erg jammer. Juist in zo’n tijd als deze zien
we uit naar verbondenheid en gezelligheid. De gesprekken met elkaar missen
we net als we jullie allemaal missen. Maar
toch… We zijn op weg naar Kerstfeest
om de geboorte van Christus te gedenken. Onder normale omstandigheden
zouden we dit feest ook met elkaar op
de contactgroep vieren met een mooie
liturgie en met wat lekkers bij de koffie.
Helaas kan dat nu niet. Toch mogen we
dankbaar zijn voor wat wel kan, voor de
zegeningen die we desondanks mochten
ontvangen. En wat nog veel belangrijker
is: Voor de belofte van God die door de
geboorte heen van zijn Zoon zegt: er is
een toekomst vol van hoop. Die belofte
staat vast en wordt belicht door het
hemels licht wat schijnt in een duistere
wereld. We wensen jullie allemaal gezegende Kerstdagen toe en veel heil en
zegen voor het jaar dat komen gaat.
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Kerkdiensten: aanvang van de diensten
9.30 uur.
zondag 20 december, 4e Adventszondag,
voorganger dhr. J. Smit uit Beltschutsloot.
’s Avonds kinderkerstfeest, alleen voor de
kinderen en hun ouders.
1e Kerstdag: dhr. J. Smit uit Beltschutsloot.
Zondag 27 december: geen dienst
Donderdag 31 december, Oudejaarsavond: geen dienst.
Zondag 3 januari: dhr. J. Smit uit Beltschutsloot
Zondag 10 januari: geen dienst
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, die helaas in het ziekenhuis moest
worden opgenomen en aan dhr. Donker
die, voor zover ik dat nu weet, ook nog in
het ziekenhuis ligt. Veel sterkte en van harte
beterschap toegewenst.
20 december is de laatste zondag van
Advent. Het Licht komt steeds dichterbij en wordt steeds groter. In de kerken
wordt de 4e adventskaars aangestoken, de
kleur is paars, zowel van het antependium
als van het paarse kleed op de liturgische
tafel. Deze kleur is een vermenging van het
blauw van de hemel en het rood van de
aarde. Men zegt ook wel: het rood verwijst
naar het bloed van Christus en naar de lijdende mensheid. Zo wordt tot uitdrukking
gebracht dat de hemel zich “bemoeit met
de aarde”. Het is een tijd van ingetogenheid,
bezinning en berouw. Op het Kerstfeest
zelf is het de kleur wit die de toon aangeeft.
Wit is de kleur voor zuiverheid en reinheid.
Uit: Christelijke feesten en hun betekenis.
Overweging: Lucas 2:1: In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat
alle inwoners van het rijk zich moesten
laten inschrijven. Ik stel het me zo voor:
Keizer Augustus was een slechte slaper. Hij
zag er tegenop om naar bed te gaan. Jawel,
hij kon zich laten vermaken, hij kon zich
laten verleiden, laten vertroetelen, maar op
den duur was de sjeu daar ook vanaf. Een
keizer die overal de baas is, verliest snel zijn
interesse. Toen hij weer eens lag te woelen,
liet hij zijn psychiater roepen. “Er blijft ‘s
nachts zo weinig van mij over, “ verzuchtte
de keizer. “Kun jij niet iets bedenken wat
mijn eigenwaarde wat opvijzelt?” ´Ja hoor,”
zei de psychiater, “zou u er niet van opknappen als u wist over hoeveel mensen u de
baas bent? Laat een volkstelling houden, het
zal u goed doen!” De keizer zag het voor
zich: alle onderdanen moesten op reis; wat
een gemopper, wat een last voor iedereen. Maar het zou wel duidelijk aangeven
wie hier de baas was. Hij zag de mensen al
lopen, en telde en telde en viel in slaap voor
hij bij de honderdduizend was. Zo scoorde
hij een goede nacht en de volgende morgen
werd het plan vastgelegd in een wet. De
psychiater werd minister van volkstelling. En
toen kon de keizer gewoon verder tellen. .
. Zo heerlijk te weten dat je de baas bent,
dat je alleen maar onderdanen hebt. Vanuit
de hemel keek God naar de aarde en Hij
zag hoe het ging, volgens plan. “Het is bijna
zover,” zei Hij tegen zijn Zoon. “Je aardse

ouders zijn onderweg, de herberg in Bethlehem raakt vol, maar er is een stal. Wij
beginnen van onderaf. Ben je er klaar voor?
En Jezus stond op. Door: Joke Verweerd.
Kerstmis en Corona: Uit Woord en
Dienst (ingekort) door Erik Borgman, lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie aan Tilburg University.
“Omdat voor hen geen plaats was in het
nachtverblijf van de stad”: zo vertaalt de
Nieuwe Bijbelvertaling Lucas 2:7. Blijkbaar vonden de vertalers “herberg” een te
ouderwets woord. In kerstspellen en vertellingen van het kerstverhaal trekken Maria
en Jozef langs de deuren van Bethlehem om
steeds te worden afgewezen. Jozef en Maria
behoorden tot degenen die aangewezen zijn
op de beschutting die het landschap biedt,
evenals de herders die de wacht hielden
bij hun kudde .Uit dit soort mensen werd
Jezus geboren, even onopvallend als eeuwen eerder David. Maar met Kerstmis gaat
de hemel open en de engelen zingen bij de
mensen die van weinig betekenis worden
geacht.
COVID-19 confronteert ons allemaal met
de vraag of wij eigenlijk wel van betekenis
zijn. We zagen de wereld en beschouwden
onze leefomstandigheden als iets dat we
naar onze hand konden zetten. Er zijn wel
problemen, maar voor elk probleem is een
oplossing en dan kunnen we weer doen wat
we van plan waren. Het coronavirus heeft
ons geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. Staan wij eigenlijk wel zozeer in het
centrum als wij zelf dachten? Niet alles blijkt
om ons te draaien. Wij vertellen onszelf dat
er hard aan het virus wordt gewerkt en we
hopen dan het leven weer op te kunnen
pakken. Of we spreken van “viruswaanzin”
en gaan sowieso zo veel mogelijk op de
ons vertrouwde voet verder. Maar als dat
nu eens niet zou kunnen, hoe moet het
dan met ons? Jezus zegt verderop in het
Lucasevangelie: gelukkig de armen, gelukkig
die honger hebben, gelukkig die huilen. Niet
omdat het goed is om arm te zijn, honger
te hebben, of ongetroost te blijven, maar
omdat in het inzicht dat het niet kan blijven
zoals het is, de hoop op Gods toekomst
schuilgaat. Zoals de geboorte van Jezus, de
drager van de toekomst, schuilging onder de
dak- en thuislozen, de vluchtelingen en de
ontheemden, degenen die wij eigenlijk moeten helpen, maar van wie wij in geen geval
iets verwachten. COVID-19 brengt ons in
situaties die lijken op de omstandigheden
waarin zij altijd verkeren. Je zou denken
dat wordt een Kerstmis om nooit te vergeten. Kunnen we straks wel Kerst vieren?
De vraag klonk de laatste tijd alom, maar
ik begreep hem niet. Er is Kerst gevierd te
midden van oorlogen en hongersnoden,
op slagvelden en in concentratiekampen.
Het treft ons allemaal pijnlijk als we niet bij
elkaar kunnen komen met familie en vrienden. Het kost al helemaal moeite om een
Kerst zonder kerk voor te stellen. Maar
hoe belangrijk de vormen ook zijn, ze vallen niet samen met de inhoud. Mensen die
alleen zijn, voelen zich met Kerst vaak extra
eenzaam, in de steek gelaten. Dat is pijnlijk
voor een feest dat gedenkt dat God in alle
omstandigheden van ons leven met ons wil
zijn. Nu we allemaal iets van de eenzaamheid voelen en van de teleurstelling dat de
geliefden die wij graag zouden zien niet op
bezoek kunnen komen, kan dat zorgen voor
een nieuw uitgangspunt. Hoe maken we
onder de huidige omstandigheden iets zichtbaar en tastbaar van Gods onlosmakelijke
verbondenheid met ons en onze onlosmakelijke verbondenheid met elkaar. Een paus
zei ooit: We leven in een maatschappij die
bloedt en de prijs voor die wonden wordt
uiteindelijk betaald door de meest kwetsbaren. De vraag is, wat er onder de gegeven
omstandigheden nodig en mogelijk is. Zij die
zich geroepen weten mensen van de kerk
te zijn, moeten denk ik voorleven dat het
aan ons is antwoord op deze vraag te geven.
Christenen weten dat zij de wereld ook niet
kunnen redden. Dat hoeft ook niet want de
wereld is al gered en wie hoop wil vinden

moet afscheid nemen van valse verwachtingen. De kerk zou zichtbaar moeten worden
als de gemeenschap die de zaligsprekingen
kent en daarom niet bang is arm te zijn,
honger te hebben, te huilen en verafschuwd,
buiten- en uitgesloten te worden. Het komt
erop aan serieus te nemen dat het koninkrijk van God nabij is waar mensen met lege
handen staan. Het vraagt erom daar aanwezig te zijn waar het moeilijk is en levens uit
de rails lopen in de wetenschap ook zelf in
moeilijkheden te verkeren en een beschadigd leven te leiden. Daar is hoop te vinden.
Het virus maakt ons ziek en angstig, ook als
kerk. Als we die ziekte erkennen, kunnen
we onze angst afleggen. In deze ontdekking
gaat onze redding schuil.
Kleuren en gebruiken met Kerst
Met Kerst zijn de veel gebruikte kleuren
rood en groen. Het groen verwijst naar
het nieuwe en voor altijd groenblijvende.
De hulst heeft rode bessen, rood is ook de
kleur van het feestelijke. Alle gebruiken en
voorwerpen die we in deze periode tegenkomen hebben een diepere betekenis. Zo
weten we dat het gebruik van het versturen
van kerst- en nieuwjaarskaarten stamt uit
de tijd dat kinderen rond oudejaarsdag aan
hun ouders een brief schreven, waarin ze
hun liefde en gehoorzaamheid betuigden. In
familiekring werden deze brieven voorgelezen. Nu hangen we de ontvangen wenskaarten aan een rood lint op, zodat iedereen
ze kan zien. De spar of den was voor de
Germaanse stammen een geheimzinnig
soort boom, die zijn “bladeren” niet liet vallen in de herfst. De naalden blijven zitten,
de boom blijft altijd groen, net als de hulst.
De Germanen vereerden die geheimzinnige natuurkracht. De kerk nam het gebruik
van de boom over en gaf er een nieuwe,
gekerstende betekenis aan: het zou gaan om
de boom uit het Paradijs, waarvan Eva een
appel plukte en er samen met Adam van at.
Door deze gebeurtenis, de zondeval, moesten ze uit het Paradijs vertrekken. De kerstboombal staat voor de “verboden vrucht”,
waarvan de mensen niet mochten eten. De
kerstboom werd in ons land voor het eerst
gesignaleerd in 1837. In Duitsland al sinds
ca. 1600. Dit was een boom met allerlei
versnaperingen voor de kinderen. Deze
vorm van cadeautjes geven werd ook door
kerkhervormer Luther aanbevolen aan de
ouders. Het blijkt dus dat er eigenlijk maar
weinig nieuws onder de zon is, wanneer we
zo’n 400 jaar later opnieuw versnaperingen
in de vorm van cadeautjes onder de boom
leggen. In de middeleeuwse literatuur lezen
we over een “lichtende boom” die midden
in het dorp staat. Deze vorm van vuurgebruik is typerend voor de heidense feesten. Te vergelijken met het vuurwerk dat
we elk jaar verknallen rond oud-en-nieuw,
oorspronkelijk de functie van het verjagen
van de boze geesten. Ook zien we veel
kerstbomen buiten als buurtbezit, (ook in
Blankenham) of in de tuinen van huizen. Het
vuur zien we terug in de vorm van kaarslicht. De piek, vaak in stervorm staat symbool voor de ster die de drie wijzen uit het
Oosten naar de stal in Bethlehem bracht
om het pasgeboren koningskind te aanbidden. Ook de kerststal is een oud-christelijk
verschijnsel. Waarschijnlijk is het Franciscus
van Assisi, die in 1223 voor het eerst de stal
heeft nagebootst, levensgroot, met echte
mensen en dieren als een os en een ezel.
Deze dieren worden in oude verhalen al in
verband gebracht met de aankondiging van
de geboorte van de Messias. In Jesaja 1:3a
staat erover: De os kent zijn eigenaar en
een ezel de krib van zijn meester. De kerstkrans en kerststol hebben oude Germaanse
betekenissen. De ronde vorm is een wiel
dat van een heuvel werd afgerold. Dit symboliseerde de cirkelloop van de zon: opkomen en ondergaan. Uit: Alweer vrij?
Oud en Nieuw: Op 31 december nemen
we afscheid van het oude jaar en op 1 januari verwelkomen we het nieuwe. Ook toen
er in Nederland nog geen vuurwerk was,
gebeurde dat al met veel kabaal en vuur.
Oliebollen eten we sinds een jaar of 400.
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Misschien omdat er vroeger met nieuwjaar
vet brood aan de goden werd geofferd of
om de buik te spekken voor de winter. Ook
elkaar gelukkig nieuwjaar wensen is een
eeuwenoude traditie. Van oudsher per brief.
Maar men gaat niet meer zingend langs de
deur voor wat eten of geld. De Romeinen
vierden nieuwjaar met veel eten en drinken.
De christelijke kerk keerde zich tegen deze
festiviteiten en wees Kerstmis aan als het
begin van het nieuwe jaar. Op den duur gaf
de kerk het verzet op en maakte van 1 januari weer een feestdag. Omdat in de Bijbel
stond dat Jezus op de 8e dag na Kerstmis
naar joods gebruik werd besneden, werd dit
een officiële feestdag.
Citaat: De Heer is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven
veilig, voor wie zou ik bang zijn? Psalm 27:1
Namens de kerkenraad van de Protestantse
gemeente Blankenham wens ik u gezegende
kerstdagen, gezellige jaarwisseling en alle
goeds voor het nieuwe jaar. C.A. Appelo-de
Ruiter, scriba
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Zondag 20 dec. 4e advent en de voorganger is ds Jelle Vonk. Dit is ook om 10.00u.
En op 24 dec. kerstnacht is er dienst `s
avonds om 21 uur en op 1e kerstdag 25
dec. dienst om 10.00u.
In beide diensten is de voorganger ds Jelle
Vonk.
Op zondag 27 dec. gaat voor ds Dirk Jan
Lagerweij uit Zwolle. Aanvang 10.00u.
Op oudejaarsavond is er om 19.30u
dienst en gaat voor ds Jelle Vonk.
Zondag 03 jan. om 10.00u en ook op
zondag 10 jan.
Beide diensten is de voorganger ds Jelle
Vonk.
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 het een gezegend kerstfeest als ook een gezegend nieuwjaar mag
worden voor allen!
Overdenking
De hand van God
Diego Armando Maradonna is overleden.
Een geweldige voetballer. Een mens die
grote hoogten heeft gekend, maar ook in
diepe afgronden heeft gekeken. In 1986
werd Argentinië wereldkampioen voetbal.
De wedstrijd van het toernooi was Engeland - Argentinië. Een beladen wedstrijd.
Argentinië en Engeland hadden net daarvoor een zinloze en bloederige oorlog
gevoerd om een paar eilandjes voor de kust
van het Zuid Amerikaanse continent (de
Falklandeilanden). Argentinië verloor. Maar
op het voetbalveld was het andersom. Het
werd 2-1 in het voordeel van Argentinië.
Beide doelpunten werden gemaakt door
Maradonna. Het tweede doelpunt was van
een grote schoonheid en klasse. Maar het
draait allemaal om dat eerste doelpunt, een
doelpunt dat tot op de dag van vandaag de
tongen los maakt. Maradonna scoorde met
de hand. Een doelpunt dat afgekeurd had
moeten worden. Maar de scheidsrechter en
de grensrechter zagen het niet (?). Na de
wedstrijd zei Maradonna dat het de hand
van God was geweest. Hij was niet alleen
een groots voetballer, maar ook een grote
fantast. In zijn carrière als voetballer maakte
Maradonna wel vaker hands, vaak op heel
belangrijke momenten. Hij had er dus een
handje van. Maar ik moet toegeven: zijn antwoord was een geweldige vondst. Hij ver-
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sloeg de Engelsen met hun eigen humor!
De hand van God ergens in zien wordt vaak
met de nodige scepsis tegemoet getreden.
Niet alleen als het een doelpunt betreft,
maar ook in alledaagse gebeurtenissen. Hoe
kunnen we nu zeker weten dat Gods hand
zichtbaar is in deze wereld? Ik denk dat het
te maken heeft met een zekere gevoeligheid. Een gevoeligheid die ons in beweging
brengt. God is niet een voorwerp om te
begrijpen, een stelling die je moet onderschrijven of een soort optelsom waardoor
je uiteindelijk wel bij God moet uitkomen.
Ons bewustzijn van God is eerder een
reactie op Hem. Hij spreekt ons aan, roept
ons en brengt ons in beweging. Wij gaan op
zoek naar Hem. Een zoektocht, die ondersteund wordt door de getuigenissen die
ons in de bijbel worden aangereikt. Want
daarin lezen wij hoe Gods hand werkzaam
en betrokken is op ons en onze wereld.
Ja, Johannes heeft dat begrepen en ervan
getuigd: Alzo lief heeft God de wereld gehad
dat Hij zijn eniggeboren zoon… . Hoewel
voorzichtigheid geboden is als we zeggen
dat God ergens zijn hand in heeft, wij geloven met heel ons hart en verstand dat God
een hand heeft gehad in het kind van Bethlehem. De geboorte van Jezus heeft onmiskenbaar het gezicht van de aarde veranderd.
Hij is het die ons laat ervaren dat God niet
loslaat het werk dat zijn hand begon. Door
zijn hand zijn wij gezegend, door zijn hand
worden wij getroost, zijn hand wijst ons de
weg, vermaand en onderwijst, trekt ons uit
onze onverschilligheid, wenkt ons en zendt
Hij ons. Want zijn gedachtengoed heeft
Hij in onze handen gelegd. Een erfenis van,
door en uit Gods hand. Ik zou zeggen, met
het oog op pakjesavond: Pak maar uit!
Symbolische schikking
De basis voor de adventsschikkingen
bestaat uit een zelfgemaakte open schaal,
opgebouwd uit driehoekjes. De schaal
wordt op vier pijlers geplaatst. Het getal 3:
staat symbool voor de verbinding tussen
het goddelijke, de mens en de andere mens
daar tegenover. Het getal 3 komt terug in
de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd.
Het getal 4: verwijst naar de vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een Goed Leven voor een ieder,
waar je dan ook geboren bent. Het getal
4 komt terug in de vier kaarsen en de vier
pijlers.
De schaal: staat symbool voor de plek waar
jouw wiegje 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. De
schaalvorm is een open vorm. Waar je ook
vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk
om dat Goede Leven te ervaren.
Eerste Advent: de deurwachter
De groengrijze kleur stemt tot nadenken en
het materiaal doet denken aan de traditie
van Kerst.
In de Marcuslezing ging het over de vijgenboom. ‘Leer van de vijgenboom deze les.
Als er knoppen en blaadjes komen dan is de
zomer in aantocht. Zo is het ook met de
komst van de nieuwe wereld’. De vijgentak
staat voor het Goede Leven dat in aantocht
is. Niet alleen in de toekomst, maar ook
nu al.
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verwachting.
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.
Tweede Advent: wie ben jij dan wel?
De lichte kleur versterkt de symboliek
rechtvaardigheid. De gerechtigheid wordt
ook gesymboliseerd door de rechte tak en
Lees verder op pagina 6
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RTV-tips
Zaterdag 19 december
EO | NPO2 | 19.45
Tweeluik De Joden en de
Oranjes
Tijdens de Dodenherdenking op 4
mei hield koning Willem Alexander een historische toespraak op
de Dam. In zijn toespraak blikt de
koning onder anderen terug op
de rol van zijn overgrootmoeder
Wilhelmina, die vanuit Londen ons
land toesprak. Via Radio Oranje
had zij nauwelijks aandacht voor
de Jodenvervolging.
Zondag 20 december
EO | NPO2 | 12.35
Gesprek met jonge talentvolle christenen
In deze uitzending praat Andries
Knevel met Arnoud Drop. Hij is
directeur van Alpha Nederland.
Arnoud is altijd gelovig geweest en
gunt anderen dit ook.
Maandag 21 december
KRO-NCRV | NPO1 | 19.00
Een huis vol
Deze Kerst start het elfde seizoen
van Een huis vol. In deze succesvolle serie krijgen we dagelijks
een kijkje krijgen in het leven van
grote gezinnen.
Dinsdag 22 december
MAX | NPO1 | 17.05
TV monument
In TV Monument blikt Han Peekel
terug op de carrières van grote
TV-persoonlijkheden. In deze
uitzending Jeroen van der Boom.
Jeroen is meer dan zomaar een
zanger, hij wordt ook wel ‘de Pianoman’ genoemd.

Woensdag 23 december
MAX | NPO1 | 17.10
TV monument
Huub Stapel, zelf groot wielerliefhebber, neemt de kijker mee
terug naar de roemrijke jaren van
Nelissen.
Donderdag 24 december
KRO-NCRV | NPO1 | 22.30
De Nationale Kerstavond
Vanuit de Domkerk in Utrecht
presenteert KRO-NCRV een
unieke Kerstviering: de Nationale
Kerstavond. Onder het mom:
'Als we niet met zijn allen naar de
kerstnachtviering kunnen, komt
de Kerstnachtviering naar jou'.
Johnny de Mol brengt een alternatieve kerstvertelling ten gehore.
Onder andere de Domkerkcantorij verleent haar medewerking aan
deze kerstavond 2020.
Vrijdag 25 december
KRO-NCRV | NPO1 | 21.40
Boer zoekt Vrouw
Yvon Jaspers praat met boeren uit
het laatste seizoen. Hoe is het ze
vergaan na de laatste uitzending
van afgelopen mei?

Vervolg van pagina 5

de kronkeltak: wat krom geworden is zal
recht worden. De bloem heeft een open
vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verlangen.
Hul mij in kleuren
en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht,
dat reikt naar het Westen.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door,
hoe kronkelig ook de weg.
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.
Kerkdienst fysiek bijwonen? Tot vrijdag
19.00 uur kun je je aanmelden via de scipio
app of klik hier.
Pastoraat
Overleden: op vrijdag 4 december is overleden mw. L. Bloem - Scholtens (Boffersweidje 17 8356BE Blokzijl; de Vierhoek) in de
leeftijd van 101 jaar. In de dienst van zondag
06 december is zij met liefde, eerbied en
respect herdacht. Dinsdag de 8e december
was de crematieplechtigheid in Meppel.
Onze zieken: Dhr. Karst Elzinga (Noorderkade 1, 8356DC, Blokzijl) verblijft nog in de
Isala kliniek in Zwolle (Isala Zwolle, dokter
van Heesweg 2 - 8025 AB Zwolle). Zijn situatie blijft zorgelijk. Hij verblijft op afd V2.3
kamer 151. Wij wensen hem en zijn gezin
sterkte.
Onze wijkouderling Geja ter Meer (Steenwijkerdiep-zuid 15, 8371TE, Scheerwolde)
heeft een geslaagde operatie aan haar
schildklier achter de rug. Zij is inmiddels
weer thuis en moet het voorlopig rustig aan
doen. Gea, sterkte met het herstel!
Corry Mondria (burg. van Ommerenweg
15; 8356 HN Blokzijl) is onlangs opgenomen geweest in het ziekenhuis met hartklachten. Zij is inmiddels weer thuis om te
herstellen. Wij wensen Corry en haar gezin
veel sterkte toe.
Corona laat ook Blokzijl en omgeving niet
met rust. Verschillende mensen kampen
met verschijnselen, de een wat ernstiger
dan de ander. Wij wensen jullie allen veel
sterkte en een voorspoedig herstel.
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!
Jarigen of jubilarissen; van harte gefeliciteerd!
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.
Goed is de hand, die mij leidt
uit het donker van de nacht
naar het licht van de dag.
Goed zijt Gij, God, onzegbaar goed.
Zegen deze dag en al mijn dagen
dat ik onderweg ben naar U.
De bloemen gingen als groet van de
gemeente naar Dhr. H. Boes Zuiderstraat
3 en Corry Mondria burg. van Ommerenweg 15.
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.
Namens de kerstcommissie, Karin Rozendal
Betaling abonnement Onderweg. We
hebben gemerkt dat het voor veel mensen
niet duidelijk is hoe het zit met de abonnementsprijs, en hoe dat overgemaakt kan
worden. Daarom hieronder de gezochte
gegevens: Onderweg op papier, zowel thuis
bezorgd als per post: €22,-/jaar. Onderweg
digitaal (per e-mail): €11,-/jaar.
Bij vooruitbetaling te voldoen op bankrekeningnummer NL35 RABO 03018 12500
t.n.v. Penn. Kerkblad mevr. Y.V. WijmengaHulleman, tel. 0527-240965. Bij betaling
graag vermelden!!: uw naam, straatnaam,
huisnummer en het abonnementsjaar.
Belangrijk: als u over wilt stappen van
‘papier’ naar ‘digitaal’ of anderszins (of
helaas opzeggen), wilt u dat dan doorgeven
aan Alewijn Boogaard (boogaard.ni@kpnmail.nl) want dan moeten we de bezorging
en administratie aanpassen. Hartelijk dank,
Redactie en Kerkrentmeesters
Deze week wordt er gecollecteerd
voor de diaconie, de eigen kerk en de plaatselijke gemeente. 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 de plaatselijke
gemeente: 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.
Wordt vriend op facebook van de kerk
Blokzijl- Scheerwolde en we delen met u en
jou de bijzondere activiteiten, die er zijn in
en om de kerk!
Kopij eerstvolgende nummer voor het
nummer dat vrijdags uitkomt: kopij tot
uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar
Henk van Dalen hvandalen03@hetnet.nl

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 20
december zal onze eigen predikant A. van
Waard - Pieterse voorgaan. Op donderdag 24 december om 22 uur vieren we
de kerstavonddienst en op de 1ste kerstdag is er een dienst om 10 uur. In beide
diensten gaat onze eigen predikant voor.
Op zondag 27 december gaat ds. B.
Bregman uit Emmeloord voor en op oudejaarsavond, donderdag 31 december om
19.30 uur dhr. J. Smit uit Belt-Schutsloot.
Op zondag 3 januari gaat ds. B. Metselaar uit Beilen voor en op zondag 10
januari onze eigen predikant ds. A. van
Waard – Pieterse. 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 via scribagiethoorn@gmail.com. De diensten kunnen
ook live gevolgd worden via kerkdienst vanuit het Protestants Centrum te Giethoorn
- YouTube of naar you tube gaan en zoeken
op PKN Giethoorn.
Van de dominee
December is een bijzondere maand. De
dagen worden korter, we trekken ons terug
in de knusheid van het huis. Dit jaar zie je
kerstverlichting bij veel mensen al eerder
branden dan voorgaande jaren. Door onzekerheid rondom de Corona-maatregelen
met betrekking tot de feestdagen, richten
mensen zich nog meer op de lichtjes van
advent. Want het verlangen naar het Licht
in de wereld is groot. De hoop op goed
nieuws houdt ons gaande. Niet alleen de
hoop op een vaccin, maar nu leven we toe
naar Kerst: het feest van de komst van Jezus
Christus. We zijn in blijde verwachting van
de geboorte van een kind; de Zoon van
God. Een kind in de kribbe, heel eenvoudig en teer, maar van onschatbare waarde.
Want zo komt God onze wereld binnen en
raakt Hij ons hart. Een verwachtingsvolle
decembermaand gewenst.
Lees verder op pagina 15

gebed van de week

Moge de naastenliefde van het Kerstfeest
onze harten binnenkomen
Wij bidden, Here Jezus, nu wij Uw geboortedag vieren, dat wij het mogen
doen op een manier die U welbehaaglijk is. Moge alles wat we doen,
zeggen en denken Uw naam eer brengen. Laten wij, Uw volk, Uw geboorte
gedenken en tezelfdertijd Uw nabijheid gevoelen, vragen wij.
Moge de naastenliefde van het Kerstfeest onze harten binnenkomen.
Moge ze daar woning maken, zodat geen terugkeer naar wereldse zorgen en
plichten, zelfs geen feest dat we zelf bedacht hebben, haar kunnen dwingen
droevig weg te gaan. Mogen de vreugde en de gezindheid van Kerstmis nu
en altijd bij ons blijven. Amen
Uit: De gebeden van Peter Marshall, Bosch & Keuning. Peter Marshall (1902 – 1949) was een Schots-Amerikaanse predikant,
verbonden aan de New York Avenue Presbyterian Church in Washington, DC en als pastor verbonden aan de Amerikaanse Senaat.

Lees verder op pagina 8
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Twentse
singer-songwriter
Lars Gerfen

“Jezus staat, ook bij de
katholieken, op één, en
dat is wat ons verbindt.”

DOOR DS. JACOLINE
BATENBURG,
HOOGEVEEN

In mijn muziek zit geloof,
omdat het geloof in mij zit
Het liefst staat singer-songwriter Lars Gerfen (35) in het theater of
geeft hij huiskamerconcerten. Nu is dat niet mogelijk en bouwt hij
een muziekstudio bij zijn nieuwe woning in Vriezenveen. Maar liedjes schrijven kan altijd, dus bracht hij onlangs een kerstnummer uit:
‘Wonderlijke ruil’.

DOOR ELLEN TER AVEST,
WIERDEN

Het gezin Gerfen
woonde lange tijd
in Tilburg. Begin 2020 verhuisden
Lars, Rosa en hun vier kinderen
naar Vriezenveen. Voor Lars is
Twente bekend terrein, hij groeide
op in Almelo en Borne. Via vele
omzwervingen kwam hij met
zijn vrouw in het zuiden terecht.
“Gewoon, omdat ik daar toevallig
aan het werk kwam”, verklaart hij.

werd het geloof iets van mijzelf en
dit kon ik delen met haar. Eenmaal
in Spanje miste ik Rosa en Nederland zo, dat ik stopte met mijn
studie. In Amsterdam studeerde ik
nog een half jaar Spaans, waarna ik
naar Maastricht verhuisde om cultuurwetenschappen te studeren. In
2007 trouwden we en gingen we in
Tilburg wonen. Ik kreeg daar een
baan bij Studio Elim.”

The Fruits
De muzikale carrière van Lars
start in 2001 als hij in de band The
Fruits gaat zingen en spelen. Alhoeverder op pagina 15 Uit Almelo
wel, van huis uit kreeg hij muziek
“Ik ben in Almelo geboren en ging
met de paplepel ingegoten. “Mijn
er naar een Rooms Katholieke
moeder zingt
basisschool. Als
nog steeds in het
enige uit mijn klas
MARIA WIJST NAAR JEZUS, NIET NAAR
koor New Valley
ging ik ook daadZICHZELF. IK ZIE HAAR DAN OOK ALS
Singers”, vertelt
werkelijk naar
EEN VOORBEELD. ZIJ VOLHARDT IN
Lars met gepaste
de kerk. Voor
HAAR GELOOF. ZIJ GAF JEZUS AAN DE
trots. “We hebben
mijn ouders, mijn
WERELD, DAT IS TOCH GEWELDIG.”
fantastische jaren
zusje en mij was
gehad met The Fruits”, blikt hij
dat normaal. Wij baden thuis ook
terug. “Maar toen onze band stopsamen de rozenkrans bijvoorbeeld.
te, ben ik op de solotoer gegaan.
Na de middelbare school wilde ik
Ik doe dat nu al een jaar of zeven,
graag in Spanje theologie studewant leven zonder muziek kan ik
ren. Daar bieden ze een gedegen
niet.”
Rooms Katholieke opleiding aan.”
Het Spaanse avontuur duurde echRadio Maria
ter niet erg lang. Na een half jaar
Twee dagen per week is Lars muzibesloot Lars terug te keren naar
kant. De andere drie dagen werkt
Nederland, vooral uit heimwee
hij inmiddels voor Radio Maria,
naar zijn vriendin.
een katholiek radiostation dat 24
uur per dag, 7 dagen per week uitNaar Tilburg
zendt.* Radio Maria is in de eerste
“Mijn vrouw Rosa leerde ik rond
plaats gebedsradio. Centraal staan
mijn 16e kennen tijdens een tiede dagelijkse Eucharistieviering,
nerfestival dat georganiseerd werd
door de Katholieke Charismatische het bidden van de getijden en het
rozenkransgebed met intenties
Vernieuwing. In deze beweging

van luisteraars (-verzoeken om
voorbede, red.) Het radiostation
is vernoemd naar Maria. Lars legt
uit hoe hij de rol van Jezus’ moeder ziet: “Een priester vertelde op
Radio Maria eens dat Maria naar
Jezus wijst, niet naar zichzelf. Ik zie
haar dan ook als een voorbeeld.
Zij volhardt in haar geloof. Zij gaf
Jezus aan de wereld, dat is toch
geweldig.”

Draagtijd tot
Kerst

teel bouwt, is een lang gekoesterde
wens. “Die was er ook gekomen
zonder de coronacrisis, maar het
is nu wel lekker rustig. Ik kan er nu
meer tijd aan besteden.”

Leren van elkaar
Als gelovig katholiek is Lars vóór
samenwerking met protestanten
– zo bezoeken zijn kinderen een
protestantse school in Vriezenveen. “We hoeven niet te doen
alsof er geen verschillen zijn, want
Liedjes voor kerk en thuis
die zijn er. De eenheid is nog niet
Als singer-songwriter is Lars ook
een graag gehoorde en geziene gast volledig, en dat is een pijn die wat
mij betreft ook
onder protestanzichtbaar mag zijn.
ten. “Ik schrijf en
“WE HOEVEN ALS KATHOLIEKEN EN
Maar Jezus staat,
zing in het NederPROTESTANTEN NIET TE DOEN ALSOF
ook bij de katholands. Dat is best
WE HETZELFDE ZIJN, WANT DAT IS
kwetsbaar. Ik maak NIET ZO, MAAR WE KUNNEN WEL VEEL lieken, op één, en
dat is wat ons vergeen muziek om
VAN ELKAAR LEREN.”
bindt. Ik heb in de
te evangeliseren.
muziek al veel samengewerkt met
Ik maak gewoon muziek en het
mensen met een protestante achgeloof zit er in, omdat het geloof
tergrond. Dat zijn altijd bijzondere
in mij zit. Qua stijl zit ik het dichtst
bij popmuziek. Creatief zijn, dingen ontmoetingen. We komen niet
zelden tot de conclusie dat we veel
maken, dat vind ik het mooist”.
van elkaar kunnen leren.”
Lars’ liedjes klinken in huiskamers,
maar worden ook gedraaid in
kerkdiensten. Hij schrijft ook voor
*Te beluisteren via DAB+ en internet (website en gratis app),
anderen. De studio die hij momenwww.radiomaria.nl

Nieuw kerstlied: 'Wonderlijke Ruil'
Dit najaar kwam singer-songwriter Lars Gerfen met een nieuw
Nederlandstalig kerstlied: ‘Wonderlijke Ruil’. Na ‘Hem ontvangen’
en ‘Voor jou en mij’ is dit het derde kerstlied van zijn hand. “Bij dit
nieuwe lied ligt voor mij de nadruk op hoe groots, hoe mooi en hoe
liefdevol het is wat er met Kerst gevierd wordt. God wordt mens,
en wij mogen Zijn kinderen zijn. Wat een wonderlijke ruil”, zegt Lars. “Naast alle gezelligheid die er
met Kerst is en mag zijn, hoop ik weer wat dieper
door te dringen in de grootsheid van dit mysterie.
Een lied schrijven helpt mij daarbij. En ik hoop dat
het ook anderen mag aanmoedigen om je te verwonderen over deze ‘Wonderlijke Ruil’.” Bekijk
de video op het YouTube kanaal van Lars Gerfen.

Nu het bijna Kerst
is denk ik aan die ene man en die
ene vrouw, die al 40 weken binnen zijn geweest en de familie
maar sporadisch ziet. Omdat ze
op afstand zijn, omdat ze afstand
willen houden. Ik denk aan deze
onvoorziene tijd. Aan de onzekerheid en goede energie van het
begin.
‘Wat kan mij gebeuren?’ dacht hij.
Hetere vuren waren er geweest.
Wie de oorlog heeft meegemaakt,
laat zich toch niet opsluiten door
een virus? We moeten eruit!
Gewoon een beetje doorgaan:
komende woensdag toch de eetclub bij Carla?
Maar de maatschappij haalde hem
in. De omgeving zette hem en
haar op hun plaats. ‘Niet doen
mam’, ‘Niet doen meneer’, ‘Pas op
je tellen, denk aan uw toestand.’
‘We willen u niet kwijt’. De kerken bleven dicht, de koffieochtend
werd afgelast. Het huis werd een
vrije gevangenis, misselijkmakend
en vermoeiend. Vooral veel stilte.
Ook de tieners komen niet meer.
Het was niet alleen maar moeilijk
hoor. Hij maakt er zelf wat van en
zij ook. Elke weg kent zijn zegeningen. Na het eerste trimester
werd het iets gemakkelijker. De
zon scheen. Het beleid was losser.
Niet dat hij nu gelijk zoveel ging
doen. De schrik zat er best in.
Hij dacht aan die berichten over
onbezonnen studenten. Zij maakt
zich meer dan hij zorgen om mensen midden in het leven, terwijl
haar eigen wereld klein blijft.
Nou eén uitstapje dan, in augustus, een trouwerij. De afstand was
goed geregeld. Dat gaf ook wat
vertrouwen om zondag weer eens
naar de kerk te gaan. Voorzichtig begon hij een kleine kring van
bekenden op te zoeken. Je moet
wat. Zeker nu hij per telefoon
hoorde dat sommigen ziek zijn,
maar niet eens van corona.
En dan, na zes maanden een
strenge Rutte. We moeten ons
beter aan de regels houden. Het
derde trimester weer binnenshuis.
Aangewakkerd verantwoordelijkheidsgevoel doet hem op zijn tellen passen. Wat is verantwoordelijkheid, wat is angst?
Ik denk aan hem en haar, in de
maanden die volgen. De wereld
raakt verder buitengesloten. Hij
komt niet meer in de kerk. Zij
krijgt behoefte aan nestelen. Aan
sfeer in huis, warmte en licht. Zij
bereidt zich voor en ook hij vindt
daarin zijn weg. Wat komt dat
komt.
En dan is het bijna Kerst, geboortefeest na 40 weken. Negen
maanden waren voltooid. Aan het
oog van de wereld onttrokken
werd een nieuw mens geboren,
een nieuwe versie van hem en
haar. In net zo’n donkere wereld
als toen...
Jacoline Batenburg schrijft over het leven, de kerk en haar
gezin.

gezi(e)n
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RTV-tips
Zaterdag 26 december
EO | NPO2 | 19.45
De Joden en de Oranjes
‘De Joden en de Oranjes’ toont
in twee delen hoe de Joodse
gemeenschap zich in de afgelopen
200 jaar heeft verbonden tot het
Oranjehuis. Al eeuwenlang wordt
er iedere sjabbat in de synagoge
gebeden voor het welzijn van de
koninklijke familie.
Zondag 27 december
EO | NPO2 | 12.35
Gesprek met talentvolle
jonge christenen
Dominee Jacobine Scholte is de
laatste gast uit de reeks van nieuwe afleveringen. Haar geloof werd
beproefd, maar ze bleef geloven.
Van haar is de opmerkelijke uitspraak afkomstig: ”De dood hoort
er in onze familie een beetje bij.”
Maandag 28 december
KRO-NCRV | NPO1 | 19.00
Een huis vol
In Tollebeek is het normale leven
begonnen. De kinderen moeten
namelijk weer naar school. Voor
Aide is het wel een heel spannende dag nu ze voor het eerst naar
de middelbare school gaat.

Dinsdag 29 december
KRO-NCRV | NPO1 | 20.35
Hello Goodbye
In deze aflevering van Hello Goodbye vertelt een vrouw over de
grote liefde voor haar Mexicaanse
man die ze opwacht met haar acht
maanden oude baby. Joris praat
met twee ouders over de verslaving van hun dochter.
Woensdag 30 december
MAX | NPO1 | 20.30
Het Museum van Nederland
Deze week ontvangen Dione de
Graaff en Diederik Ebbinge in het
Museum van Nederland Gerrit Jan van Ingen Schenau die een
revolutie in de schaatssport heeft
gecreëerd met zijn klapschaats.
Donderdag 31 december
KRO-NCRV | NPO1 | 19.00
Een huis vol
In Duitsland is het feest want
Miguel en Chayenna hebben hun
ja-woord gegeven. Iedereen kan na
alle stress dan echt genieten van
de feestelijke dag.
Vrijdag 1 januari
KRO-NCRV | NPO1 | 21.30
KRO-NCRV’s nieuwe Boeren
Het is een droom voor velen:
terug naar de basis, weg uit de
hectiek van alledag en alleen
leven van wat de natuur geeft.
Deze serie toont ook hoe we als
moderne mensen steeds verder af
zijn te komen te staan van waar
ons eten vandaan komt.

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

Van zwarte piet en een zwarte ster
DOOR WILLEMKE
WIERINGA, WIERDEN

Er zijn jaren geweest
dat onze adventsster pas op kerstavond een plekje
kreeg. Dat moest dit jaar eerder,
vond ik. Een beetje extra licht kunnen we best gebruiken, nietwaar.
Zelf hou ik wel van al die kerstlichtjes in huizen en tuinen. Precies
op de eerste adventszondag hing
onze kerstster voor ons raam, nog
voor sinterklaas.

in een zin…
“Kijk” wees ik verbouwereerd,
“een zwarte kerstster.”
Een zwarte ster voor je raam?
“Bepaald geen zinnebeeld van hoop
en verwachting”, vond Jacob.
Gezien de pandemie die vlak daarna uitbrak, zou je haast denken
dat die zwarte ster toen al een
onheilsprofetie doorgaf. Gelukkig
ben ik niet bijgelovig. En trouwens,

zwarte sterren bestaan helemaal
niet, ze zijn louter hypothetisch.
Niet dat er iets mis is met zwart,
zeg ik tegen mezelf daar voor mijn
kerstraam. Ik draag graag een little
black dress, veeg m’n voeten af aan
een zwarte deurmat en mijn antieke zwart gelakte stoeltje zit prima.
Op dat moment zie ik iets zwarts
langs het huis zoeven. Breed

Op 4 december sta ik een poosje
voor mijn venster-met-ster. Buiten
zie ik een donkere adventsdag. Een
gewone dag, en toch zo anders.
Een wandelaar aan de overkant
staat stil en maakt een babbeltje met de overbuurman, die net
op zijn fiets wil stappen. Daarna
vervolgen beiden hun weg. Ook
de dag trekt grauwig verder, terwijl mijn gedachten plotseling een
sprong terug in de tijd maken, naar
advent vorig jaar.
Illustratie: Hester Nijhoff
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Ik zag ‘m hangen tijdens een avondwandeling met Jacob. Wij zijn
wandelende praters en pratende
wandelaars, altijd geweest. Maar
toen viel ik plotseling stil, midden

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.

Kerst houdt van klein
In een column in Trouw komt theoloog Welmoed Vlieger tot de conclusie dat Kerst vooral een ingetogen
gebeuren was.

Voor mijn proefschrift ben ik veel
met Kierkegaard bezig, dus u moet
me maar niet kwalijk nemen dat ik
hem er ook in deze column weer
bij haal. Wat Kierkegaard bezighield is hoe de anonimiteit uit het
niets een ‘publieke opinie’ kan
scheppen en mensen kan manipuleren tot ‘massa’. Kenmerkend
voor de massa is dat het geen oog

Maar een zwarte kerstster? Nee,
dat is een contradictio in terminis.
Zwart heeft niets van doen met
het Licht van Kerst.
‘Het fundamentele verschil tussen
licht en duisternis is dat het licht
wel de duisternis kan verdrijven,
maar de duisternis het licht niet’,
aldus good old Rikkert Zuiderveld,
de koning van dichtend Nederland.
Ik ben het hartgrondig met hem
eens.
Kerst. Jezus kwam en zal komen.
Gods nieuwe wereld zal aanbreken,
één groot feest van Licht zal dat
zijn. En dat is géén hypothese.

heeft voor het onderscheid tussen
waarheid en onwaarheid. Voor
waarheid is ‘voorafgaande kennis
vereist, discipline, onthouding, zelfverloochening, geduldige arbeid’.
Kom daar maar eens mee aan, in
deze tijd van sociale media, van
snelle oneliners die voor visies
doorgaan. Steeds legt Kierkegaard
hier de nadruk op: rust en stilte
om te kunnen ontvangen, in plaats
van drukte en turbulentie waarmee
men de eigen kwetsbaarheid met
decibels van aandacht overschreeuwt. Achter dit oorverdovende kabaal gaat niet zelden een
onverdraaglijke vertwijfeling schuil.
Dan de verlaten velden met herders. Een boodschap die zijn
weerga nooit meer heeft gekend:
in de gestalte van een mens, een
van ons, reikt God ons de hand. Je
zou een wereldwijde en kosmische
klaroenstoot verwachten, engelenkoren die de hele wereld omspannen. Advent is immers een tijd van
verwachting, van uitzien naar het
moment waarop - zoals C.S. Lewis
het ooit verwoordde - ‘the son
of God became a man to enable
men to become sons of God’. Ja,
er waren koren van engelen. Maar
de reikwijdte van het geweldige
toneel was bewust beperkt, slechts
te horen voor een paar verdwaalde
herders ergens ver weg in de steppen. Alsof het ‘Weihnachtsoratorium’ opgevoerd wordt in een
sloppenwijk. Een ster was er ook
aan het firmament, groots aanwezig in het heelal. Slechts een drietal
verdwaasde, wereldvreemde wijzen
viel het op. De grootste boodschap
ooit in deze wereld kwam zonder
tumult.

voerder voor de ‘Generatie Y’, de millennials. De Telegraaf interviewde
haar.

zijn licht schijnen over de ‘reformatorische christenen’.

Uw waarden en normen zijn soms
traditioneler dan die van veel leeftijdsgenoten. Zo wilde u ‘kuis’ blijven tot uw 18e. “Dat laat zich deels
verklaren door mijn religieuze achtergrond. Mijn vader is opgevoed
met het protestantisme uit de
jaren 50, wat zeker ook in mij heeft
doorgewerkt. Wat betreft die seksuele moraal was ik misschien te
vergelijken met een gemiddelde
moslima nu. Ook op thema’s als
abortus, euthanasie, het gezin, de
rol van man en vrouw en cultuur
zie je mijn conservatieve kant.
Maar die komt ook voort uit het
besef dat veel zaken enorm complex zijn en dat er veel wijsheid
zit in hetgeen generaties voor ons
hebben opgebouwd. De gedachte
dat religie ons alleen maar zou
beperken en moet verdwijnen,
daar houd ik niet van. Bijna onze
hele geschiedenis is verweven met
het christendom, daar zitten veel
goede dingen in, die je niet zomaar
moet weggooien. Juist omdat wij
van origine een joods-christelijke
samenleving zijn, zouden we meer
begrip moeten hebben voor mensen die nieuwe religies meebrengen, zoals de islam.”

Jongerenwoordvoerster heeft
‘conservatieve kant’
In diverse talkshows schoof Talitha
Muusse (29) aan als jongerenwoord-

Refo’s zijn eigenlijk modern
Christoph van den Belt, docent Politieke Geschiedenis aan de Radboud,
laat op de website hetgoedeleven.nl

De reformatorische wereld kan
zich eens in de zoveel tijd verheugen in de belangstelling van
de natie. Vorig jaar was het de
Nashvilleverklaring, onlangs de uitgangspunten van reformatorische
scholen. Bij zulke ophef treedt
vaak de wet van de toenemende
afstand in werking: hoe groter de
afstand tot de reformatorische
wereld, hoe ongenuanceerder
het standpunt. Met die wet in het
achterhoofd was de belangstelling
voor de geslaagde tentoonstelling
‘Bij ons in de Biblebelt’ in Museum
Catharijneconvent in de zomer
van 2019 opvallend. Bijna 73.000
mensen wilden meer weten over
de leefwereld van bevindelijk
gereformeerden (al bleek 20 procent van de bezoekers zelf refo).
De bezoekersaantallen braken
records en het publiek bleek heel
divers. Reformatorische christenen zeggen oeroude waarheden
te koesteren, maar tegelijkertijd
is hun gemeenschap een typisch
product van de moderniteit.
Belangrijk waren bijvoorbeeld
de Gereformeerde Gemeenten
(sinds 1907), de SGP (1918), het
Reformatorisch Dagblad (1971)
en reformatorische middelbare
scholen die vanaf de jaren zeventig
ontstonden. Vooral met het RD
kreeg de groep een eigentijds
visitekaartje.

-

Geknipt

lachend valt een Pietje binnen, zo
zwart als roet.
“Ha oma…”
O ja natuurlijk, kleinzoon Marcus
mocht vandaag als vintage-Piet naar
school, zulke bestaan niet meer
tegenwoordig. In het dagelijks
leven is hij een roodharige krullenbol met Indische roots. Hij straalt.
“Juf vond mij zó mooi!”
Ik bewonder hem in alle superlatieven die ik maar bedenken
kan. Waarna een nog stralender
Pietje, de kamer binnenstapt. Deze
is naturel, een blank Pietje, met
dezelfde Aziatische ogen als z’n
grote broer en in net zo’n prachtig
pietenpak. Ik moet ze knuffelen,
mijn beide kleinzoons. Corona en
Black Live Matters zijn ver weg.

zondag 20 december 2020

komen
en gaan

Kerststallen vertellen

ROTESTANTSE KERK
Beroepen
te Beiroet, Libanon (als
predikant met bijzondere
opdracht, theologisch docent
aan het Arab Baptist Theological
Seminary, beroepen door de
synode in opdracht van de
Gereformeerde Zendingsbond),
proponent C. van der Knijff te
Rotterdam
te Spijkenisse (wijkgemeente
De Brug), ds. A. Haasnoot te
Rijnsburg
te Rotterdam-Kralingen
(herv. West), ds. G.C. Bergshoeff
te Scherpenzeel-Gld (herv.)
te Voorthuizen (geref.), ds.
A.P. Berensen te Nieuw-Vennep
(Witte Kerk)
te Houten, ds. C. Constandse te
Bunnik
te Katwijk aan Zee (herv.,
wijkgem. Morgenster), ds. B.J. van
Assen te Herkingen en Nieuwe
Tonge (herv.)

God bleef
niet onzichtbaar
in de hemel

In de ruime woonkamer van de familie Woltinge uit Zwolle weet je niet
wat je ziet. Overal kerststallen, groot en klein, simpel en ingewikkeld,
van allerlei materialen en uit allerlei windstreken. En dit zijn ze nog
niet eens allemaal.

ook kerststallen te exposeren. Ik
ging helemaal los: alles wat kerststal was, schafte ik aan. Met veel
plezier.”

e ‘reformaDOOR LEO POLHUYS, DEVENTER EN
KATRIEN RUITENBURG, NUNSPEET

Buiten de kersttijd bewaren de
Woltinges hun verzameling op
zolder. De helft van de zolder is
ervoor gereserveerd. Als er iets
nieuws bij komt, en het past niet
meer, dan moet er iets anders
weg. Gelukkig hebben ze een aantal stallen dubbel, dus het is niet
zo moeilijk om daar afstand van te
doen…

Gelukkig wil Gery Woltinge ons
graag meer vertellen over haar
collectie, al kent ze het fenomeen
niet van huis uit: “Een kerststal?
Nee, zeg, dat was rooms. Nou ja,
wat je rooms noemt: Franciscus
van Assisi is er mee begonnen
en in zijn tijd waren we allemaal
rooms, of protestants, wat je
Open huis
Gery en Jan laten graag anderen
ereld kan wilt. Wij hadden thuis een boom
met echte kaarsen. En ik kreeg
meegenieten van hun unieke vertijd vereen fluwelen jurk
zameling. “In 2014
lling van
aan, waar je heel
hebben we voor
s het de
FRANCISCUS VAN ASSISI IS BEGONNEN
het eerst ons huis
langs de uit- zuinig op moest
MET KERSTSTALLEN EN IN ZIJN TIJD
open gesteld. Voor
matorische zijn, want o wee
WAREN WE ALLEMAAL ROOMS, OF
als er kaarsvet op
die tijd woonden
f treedt
PROTESTANTS
we in Maurik.
enemende geknoeid werd!”
Daar hebben we een keer een aane groter de
“Min of meer toevallig ben ik (in
tal stalletjes tentoon gesteld in de
torische
1984) in het bezit gekomen van
katholieke kerk. Dat vonden veel
ceerder
mensen leuk.”
wet in het een kerststal. Ik vond het wel
langstelling mooi. En zo kwam er nog een
In het 'oude normaal' kwamen af
oonstelling bij, en nog een. Vervolgens werd
en toe schoolklassen op bezoek
in Museum in onze kerkelijke gemeente het
om de kerststallen te bekijken.
e zomer jaarlijkse Kerstrondje voorbereid.
na 73.000 Toen ontstond het idee om daarbij “Vorig jaar kregen we een groep
weten over
ndelijk
ek 20 prozelf refo).
braken
Cultuurchristendom
bleek heel
Ook buiten het officiële christendom is waardering voor de
e christevoortbrengselen van de christelijke traditie. Deze waardering noeaarheden
men we cultuurchristendom. Denk aan de reactie op de brand
elijkertijd
van de Notre Dame, aan de belangstelling voor The Passion en
n typisch
de Matthäus Passion. De waardering kan dus gebouwen betrefniteit.
fen, maar ook andere uitingen van het christelijke geloof. Feesten
orbeeld
en rituelen bijvoorbeeld (de kerststal!), maar ook normen en
meenten
waarden zoals naastenliefde en mensenrechten. Cultuurchristen1918), het
dom is waardevol. Denk aan kunstenaars die zich met de Bijbel
d (1971)
bezighouden zonder zelf te geloven. Laten we bescheiden zijn: we
ddelbare
kunnen geloof niet afdwingen of definiëren. Het is belangrijk dat
ren zeventig
er uitingen en sporen van het christelijk geloof zichtbaar zijn in de
et het RD
openbare ruimte, zodat niet-gelovigen daar zomaar tegenaan kunentijds
nen lopen. bron: M.J. Schuurman, blog 11 januari 2020
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in de dertiende eeuw de eerste
leerlingen met een beperking over
levende kerststal uit de geschiede vloer. Zomaar bij vreemde
denis samenstelde.’ Volgens paus
mensen thuis komen, is voor deze
Franciscus brengt een kerststal
kinderen op zich al een hele bele‘het evangelie naar de plekken
venis”, vertelt Gery. “Wij hebben
waar mensen leven: huizen, schohun allemaal een klein engelenfilen, werkplekken,
guurtje gegeven.
ziekenhuizen,
Dat mochten ze
EEN KERSTSTAL BRENGT HET
gevangenissen,
neerleggen bij de
EVANGELIE NAAR PLEKKEN WAAR
dorpspleinen. En
stal die ze het
MENSEN LEVEN: HUIZEN, SCHOLEN,
daar, waar we ons
mooist vonden.
WERKPLEKKEN, ZIEKENHUIZEN,
leven leiden, herOok hebben we
GEVANGENISSEN, DORPSPLEINEN.
innert het ons aan
boekjes van Kees
iets essentieels: God bleef niet
de Kort met het Kerstverhaal uitonzichtbaar in de hemel, maar
gedeeld en voorgelezen. Vervolhij kwam naar de aarde, hij werd
gens mochten ze een poosje met
man, hij werd een kind.’ Over
een paar kerststallen spelen. We
het afgebeelde kerststalletje zei
hebben hun mirre laten ruiken. En
ze kregen allemaal een kleinigheidje paus Franciscus dat het daar nog
iets aan toevoegt: ‘Het toont de
mee naar huis, iets wat ik zelf
gemaakt heb; ook de tasjes waarin tederheid van een gezin, van een
huwelijk.’ En zo’n beeld kunnen
het verpakt was, maak ik zelf. Al
we in deze tijden wel gebruiken.
met al is het een heel werk, maar
Vindt de paus!
we doen het samen, en we doen
het graag. Natuurlijk heeft deze
hobby te maken
met mijn verlangen
dat vooral kinderen
zullen ontdekken
dat het Kerstverhaal meer is dan
een mooi verhaal.
Als ik met het
tentoonstellen
van Kerststallen
wat zaadjes kan
zaaien en iets bij
mensen teweeg
kan brengen,
is me dat veel
waard.”
Meer Gery
Let mum rest
Gery Zwanenburg, getrouwd
Gery en Jan staan niet alleen in hun
met Jan Woltinge, woont in
liefde voor kersstallen. Op vrijdag
Zwolle, studeerde aan de
20 december 2019 stond er een
Modeacademie in Groningen,
opmerkelijk bericht in dagblad
volgde de Hbo-opleiding MaatTrouw. Niemand minder dan paus
schappelijk Werk en DienstFranciscus blijkt een liefhebber van
verlening en werkte bij revakerststallen. De paus had, aldus het
lidatiecentrum Vogellanden
krantenbericht, een foto gedeeld
te Zwolle. Op haar website
van een kerststalletje dat ‘Let mum
kun je verder kennis met haar
rest’ heet (zie foto boven). De
maken: www.repair-atelier.nl.
traditionele rollen zijn in deze stal
“Omdat we maar één aarde
omgekeerd: Jozef zit met de pashebben, van God gekregen”,
geboren Jezus op schoot en Maria
vindt zij dat we daar heel zuidoet een dutje. ‘Aan het begin van
nig op moeten zijn, ook voor
de adventtijd bezocht de paus het
de komende generaties.
Italiaanse stadje Greccio, waar
Franciscus van Assisi naar verluidt

Aangenomen
naar Noordeloos (herv.), ds.
H.M. Burggraaf te Wekerom
(herv.)
Bedankt
voor Siddeburen (herv.,
predikant-missionair werker voor
de IZB, gedetacheerd door de
synode), proponent M. de Jager te
Groningen
voor Wapenveld (herv. wijk
Zuid), ds. J.T. Maas te Vinkeveen
(herv.)
GEREF. KERKEN (VRIJG.)
Beroepen
te Staphorst, ds. C.J. Harryvan
te Kiev (voor Oekraïnezending
verbonden aan Lelystad)
CHR. GEREF. KERKEN
Beroepen
te Amersfoort en te Hasselt,
ds. H. Raveling te ’s-Gravendeel
te Zaamslag, kandidaat S.M.
Buth te Nunspeet
Bedankt
Meerkerk, ds. M.A.
voor Meerkerk
Kempeneers te Katwijk aan
Zee
GEREF. GEMEENTEN
Beroepen
Moerkapelle, ds. S.W. Janse
te Moerkapelle
te Rijssen-Zuid
Benthuizen, ds. M.H. Schot
te Benthuizen
te Hendrik-Ido-Ambacht
te Sioux Center (Iowa, VS),
ds. M.T. Al-Chalabi te Brakel
Stolwijk, ds. A. Verschuure
te Stolwijk
te Capelle aan den IJsselMiddelwatering
Nijkerk, ds. J. de Kok te
te Nijkerk
Westkapelle
te Ooltgensplaat, ds. A.T.
Huijser te Sliedrecht
te Kruiningen, ds. W.J. Karels
te Hardinxveld-Giessendam
Bedankt
voor Nieuwerkerk (Zld), ds.
C. van Ruitenburg te Krimpen aan
den IJssel
GEREF. GEM. IN
NEDERLAND
Beroepen
te Gouda (Stationsplein), ds. J.A.
Weststrate te Elspeet
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kerkdiensten

zondag 20 december 2020

Wij lezen vandaag

Drenthe

Zaterdag 19 december
Psalm 132 Vaste woon- en verblijfplaats

Zondag 20 december 2020
4e advent

Zondag 20 december
Jesaja 51:1-8 Vastigheid

Aalden 10.00 Hilly Popken
Alteveer GK 10.00 n.b.
Assen De Bron 10.00 ds. H.
Harmsen K 10.00 da. F. Veldman
OK 10.00 da. W. Van Noord
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 past. H.
Hansma
Bovensmilde WK 19.00 n.b.
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Kaufmann
Diever GK 10.00 dhr. B. Dijke
Dwingeloo 10.00 ds. Van
Werven
Een 9.30 da. L. Cnossen
Elim GK 10.00 gez. dienst
Emmen GrK 10.00 ds. H.
Katerberg Ichthus 10.00 dhr.
S. Hese Kapel 10.00 dhr. M.
Bruinewoud Opgang 10.00
mw. H. Haan SH 10.00 mw. G.
Lenting
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 ds. M. Hazeleger
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten DK 10.00 da. J.
Middeljans
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld GZ
10.00 ds. Y. Breemes 18.30
kinderkerstfeest
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. F. de Jong
Hoogeveen GH 9.30 ds. J.
Paans HK 9.30 ds. A. Linde
Klazienaveen EH 9.30 dhr. B.
Broers
Meppel OK 10.00 da. A.
Rodenburg
Nieuw-A’dam NK 10.00 n.b.
Nieuw-Balinge 10.00 ds. N.
De Leeuw 15.00 ds. T. Beekman
Nieuw Weerdinge 10.00 ds.
Van Elten
Nijeveen 10.00 dhr. H. Feijen
Pesse OK 10.00 ds. C. ‘t Lam
Rolde 10.00 da. W. Hordijk
Roden CK 10.00 ds. S. Van Dijk
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard
9.30 mw. Maatjes
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. W. Smit
16.30 kinderkerstfeest
Tiendeveen 9.30 ds. T.
Beekman 15.00 ds. J. Hooydonk
Valthermond 10.00 ds. E. v/d
Meulen
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. L.
v/d Veer SK 10.00 da. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
19.00 vespers DK 10.00 ds. R.
Ten Have
Zuidwolde GK 10.00 ds. J. Ros
Zwartemeer GK 9.30 da. E.
Wisselink

Maandag 21 december
Jesaja 51:9-16 Je wachter zal niet sluimeren
dinsdag 22 december
Jesaja 51:17-23 Bescherming
woensdag 23 december
Jesaja 52:1-6 Bevrijding
donderdag 24 december
Psalm 2 Volken trekken samen
vrijdag 25 december
Jesaja 52:7-12 Goed nieuws
zaterdag 26 december
Jesaja 52:13-15 Sprakeloos
zondag 27 december
Jesaja 53:1-6 Opvallend onopvallen
maandag 28 december
Jesaja 53:7-12 Herder als schaap
dinsdag 29 december
Jesaja 54:1-5 Vruchtbaar
woensdag 30 december
Jesaja 54:6-10 Grenzeloze liefde
donderdag 31 december
Jesaja 54:11-17 Steengoed
vrijdag 1 januari
Psalm 8 Kijk naar de sterren
zaterdag 2 januari
Genesis 11:10-32 Halverwege
zondag 3 januari
Genesis 12:1-9 Vertreksein
maandag 4 januari
Genesis 12:10-20 Vertrouwenscrisis
dinsdag 5 januari
Genesis 13:1-18 Uit elkaar
woensdag 6 januari
Genesis 14:1-12 Teruggepakt
donderdag 7 januari
Genesis 14:13-24 Abram gezegend
vrijdag 8 januari
Genesis 15:1-11 Hogere sterrenkunde
zaterdag 9 januari
Genesis 15:12-21 Toekomstvisioen
zondag 10 januari
Psalm 71 Schuilplaats
maandag 11 januari
Romeinen 12:1-8 Gave gaven
dinsdag 12 januari
Romeinen 12:9-21 Wees een medemens
woensdag 13 januari
Romeinen 13:1-7 Goed burgerschap
donderdag 14 januari
Romeinen 13:8-14 God liefhebben laat
je zien door naastenliefde
vrijdag 15 januari
Genesis 16:1-16 Blijde verwachting?
zaterdag 16 januari
Genesis 17:1-14 Naamsverandering

Even doordenken
De geboorte van Jezus: het eeuwige met het tijdelijke verwisseld
(Rikkert Zuiderveld)

Donderdag 24 december 2020
Kerstavond

Aalden 21.30 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 22.00
kerstnachtdienst
Assen De Bron 21.00 ds.
L. v/d Peppel JK 22.00 ds. R.
Koopmans OK 22.00 da. W. Van
Noord
Beilen schaapskooi 21.30 cie.
PK 22.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 21.00 past. H.
Hansma
Diever GK 19.00
kinderkerstfeest
Een kerstnachtdienst
Elim HK 22.00 dhr. H. Lowijs
Emmen Ichthus 19.30 ds.

G. Kajim Opgang 22.00 ds. J.
Fischer
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 dhr. J. van Vondel
Gees 21.30 n.b.
Gieten DK 21.00 da. J.
Middeljans
Grolloo 22.00 dhr. G. ter Beek
Hollandscheveld GZ 22.30 ds.
Y. Breemes
Klazienaveen EH 9.30 ds. E.
Akkerman
Meppel OK 20.00 ds. S.
Sijtsema
Nieuweroord ImK 9.00
ds. W. Bakker 19.00 ds. G.
van Wingerden RH 10.30
kinderkerstfeest
Nieuw Weerdinge RW 19.30
ds. Van Elten
Nijeveen 22.00 n.b.
Pesse OK 21.00 ds. J. Paas
Rolde 22.00 ds. J. Bos
Roden CK 20.30 en 22.00 ds.
S. Van Dijk 19.00 ds. W. Meijles
Sleen OK 19.30 ds. J. Scheffer
Valthermond 20.00 ds. H.
Thon
Westerbork VH 21.30
kerstnachtdienst SK 19.00
kinderkerstfeest
Zuidlaren LK 21.30 ds. W. Slob
Zuidwolde GK 20.30 ds. B.
Gras
Vrijdag 25 december 2020
1e Kerstdag

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00
ds. H. Hoogeveen 19.00
kinderkerstfeest
Assen De Bron 10.00 ds.
H. Harmsen JK 10.00 ds. R.
Koopman Slingeborgh 10.30
ds. E. Veldman OK 10.00 ds. R.
Busschers
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 ds. M. van ‘t
Hof
Bovensmilde WK 10.00 ds. S.
Kits
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Kaufmann
Diever GK 10.00 ds. B. Van
Werven
Dwingeloo 10.00 ds. van
Beesten
Een 9.30 dhr. J.P. Kruizinga
Elim GK 10.00 gez. dienst
Emmen GrK 10.00 n.b.
Ichthus 10.00 ds. G. Kajim
Kapel 10.00 ds. R. Wijnsma
Opgang 10.00 ds. J. Fischer SH
10.00 ds. D. Cazemier
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 Mark de Jager
Gees 10.00 ds. H. Bakhuis
Gieten DK 10.00 da. J.
Middeljans
Grolloo 11.00 kinderkerstfeest
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. V. Thurkow
Hollandscheveld GZ 10.00 ds.
Y. Breemes
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. J. Raatjes
Hoogeveen HK 9.30 ds. C. ’t
Lam
Klazienaveen EH 9.30 n.b.
Meppel OK 10.00 ds. S.
Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E.
v/d Meulen
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T.
Beekman 15.00 n.b.
Nieuweroord ImK 9.00 ds. W.
Bakker RH 10.30 ds. W. Bakker
Nijeveen 10.00 ds. K. v/d Hout
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. J. Muis

Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. T. Oldenhuis
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 dr. H.
Wilschut
Valthermond 10.00 ds. A. van
Elten
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 DK 10.00 ds. R. Ten
Have
Zuidwolde GK 10.00 ds. B.
Gras
Zwartemeer GK 9.30 dhr. B.
Broers
Zaterdag 26 december 2020
2e Kerstdag

Beilen PK 10.00 ds. M.
Hazeleger
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 kinderkerstfeest
Hollandscheveld GZ 10.00 ds.
Y. Breemes
Nieuweroord ImK 9.30 ds. M.
Visser
Pesse OK 10.00 ds. J. Paas
Tiendeveen 9.30 ds. T.
Beekman
Zondag 27 december 2020

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. P.
Lindhout
Assen De Bron 10.00 ds. L. v/d
Peppel JK 10.00 ds. W. Dekker
OK 10.00 ds. R. Koopmans
Beilen PK 10.00 ds. J. van Ark
Borger GH 10.00 past. H.
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 dhr. B.
Smedes
Coevorden HK 10.00 ds. J.
Lambers-Niers
Diever GK 10.00 ds. W.
Ferguson
Dwingeloo 10.00
Een 9.30 mw. I. Hofman
Elim HK 10.00 ds. J. Woltinge
Emmen SH 10.00 ds. D.
Cazemier
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 mw. D. Maassen
v/d Brink
Gees 10.00 ds. M. Klomp
Gieten DK 10.00 da. J.
Middeljans
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. G. Olde
Hollandscheveld GZ 10.00 ds.
T. Veenstra
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. J. Peschar
Hoogeveen HK 9.30 ds. H.
Scholing
Klazienaveen EH 9.30 Mark
Bruinewoud
Meppel OK 10.00 Top2000
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. E.
Akkerman
Nieuw-Balinge 10.00 ds. D. v/d
Streek 15.00 ds. E. v/d Noort
Nieuweroord ImK 10.00 ds. E.
v/d Wind RH 10.30 ds. E. Prins
19.00 ds. N. Noorlander
Nieuw Weerdinge 10.00 ds.
H. Thon
Nijeveen 10.00 mw. B. Groen
Pesse OK 10.00 ds. M.
Hazeleger
Rolde 10.00 n.b.
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. B. Bloemendaal
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. H. Jonker
Sleen OK 10.00 mw. J. Maatjes
Smilde KK 9.30 ds. J. Scholten
Tiendeveen 9.30 ds. H. Born
15.00 ds. D. v/d Streek

Vries DK 10.00 dhr. A.
Weemstra
Westerbork VH 10.00 ds. B.
De Jong Top-2000
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
Zuidwolde GK 10.00 ds. G.
Naber
Zwartemeer GK 9.30 dhr.
Wiegman
Donderdag 31 december 2020
Oudjaarsdag

Aalden 10.00
Alteveer GK 19.00 ds. H.
Hoogeveen
Assen AK 19.30 n.b. De Bron
20.00 ds. H. Harmsen JK 19.30
ds. R. Koopmans
Beilen PK 19.30 ds. J. Greving
Borger GH 19.00 past. H.
Hansma
Bovensmilde WK 19.30 ds. S.
Kits
Coevorden GK 19.30 ds.
Adriaanse
Diever GK 19.30 ds. B. van
Werven
Dwingeloo 19.30 ds. M.
Hazeleger
Een 9.30 kerkenraad
Elim GK 19.30 gez. dienst
Gieten DK 19.30 ds. R. Ten
Have
Hollandscheveld GZ 19.30 ds.
Y. Breemes
Hoogeveen HK 19.30 ds. C.
’t Lam
Klazienaveen EH 9.30 n.b.
Meppel OK 19.30 past. H.
Feijen
Nieuw-Balinge 19.30 ds. T.
Beekman
Nieuweroord ImK 19.00 ds.
W. Bakker
Nijeveen 19.30 n.b.
Pesse OK 19.30 ds. M.
Hazeleger
Rolde 19.30 ds. J. Bos
Roden CK 19.30 ds. S. van Dijk
Ruinerwold/Koekange BH
19.30 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard
9.30 da. Hordijk
Sleen OK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 19.30 ds.G. Olde
Tiendeveen 19.30 ds. J.
Veldhuijzen
Valthermond 19.30 ds. A. van
Elten
Vries DK 19.30 Esther de Vegt
Westerbork SK 19.30 da. M.
Leffers
Zuidlaren LK 19.30 ds. J. van
Slooten
Zuidwolde GK 19.30 ds. B.
Gras
Zwartemeer GK 9.30 dhr. M.
Bruinewoud
Vrijdag 1 januari 2021
Nieuwjaarsdag

Beilen PK 10.30 ds. J. Greving
Coevorden SiK 10.00 ds. H.
Kauffmann
Diever GK 10.30 ds. B. Van
Werven
Elim HK 10.00 ds. Heiner
Hollandscheveld GZ 10.00 ds.
Y. Breemes
Nieuw-Balinge 10.00 ds. A.
van Herk
Nieuweroord ImK 10.00 ds.
W. Bakker
Pesse OK 10.00 ds. J. Paas
Schoonoord De Wijngaard
9.30 n.b.
Tiendeveen 9.30 ds. T.
Beekman
Zondag 3 januari 2021
Lees verder op pagina 11
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Alteveer GK 10.00 ds. H.
Hoogeveen
Beilen PK 10.00 prop. M. de
Jager
Borger GH 10.00 ds. M. van ‘t
Hof
Bovensmilde WK 10.00 dhr.
A. Weemstra
Coevorden StK 10.00 da. E.
de Vries
Diever GK 10.00 dhr. H. v/d
Kamp
Dwingeloo 10.00 ds. A. Estié
Een 9.30 da. I. v/d Beukel
Elim GK 10.00 n.b.
Emmen GrK 10.00 ds. M.
Rappoldt Ichthus 10.00 ds.
G. Kajim Kapel 10.00 ds. R.
Wijnsma Opgang 10.00 ds.
J. Fischer SH 10.00 ds. D.
Cazemier
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 dhr. T. v/d Woude
Gees GK 10.00 ds. T. Oldenhuis
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld GZ 10.00 ds.
J. Zondag HZ 19.00 n.b.
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. J. Raatjes
Meppel OK 10.00 ds. S.
Sijtsema
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J.
Wind 15.00 ds. J. Mulderij
Nieuw Weerdinge 10.00 ds.
A. van Elten
Pesse OK 10.00 ds. M.
Hazeleger
Roden Op de Helte 10.00 ds.
W. Meijles
Schoonoord De Wijngaard
9.30 da. De Kok
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 9.30 ds. J.
Harteman 15.00 ds. J. Wind
Vries DK 10.00 Hannah
Oosterdijk
Westerbork VH 10.00 da. M.
Leffers
Zuidlaren LK 10.00 DK 10.00
ds. R. Ten Have
Zuidwolde HK 10.00 dhr. J. de
Wind
Zondag 10 januari 2021

Alteveer GK 10.00 ds. H.
Hoogeveen
Beilen PK 10.00 ds. M.
Hazeleger
Bovensmilde WK 10.00 ds. S.
Kits
Coevorden SiK 10.00 da. E. de
Vries
Diever GK 10.00 ds. B. van
Werven
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 ds. A. Hekman
Elim HK 10.00 ds. Bakhuis
Emmen GrK 10.00 dhr. N.
Everts Ichthus 10.00 mw. R.
Dekker Kapel 10.00 ds. R.
Wijnsma Opgang 10.00 ds.
J. Fischer SH 10.00 dhr. R.
Middelburg
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 dhr. M. de Jager
Gees GK 10.00 ds. J. Maatjes
10.00 ds. Y. Breemes
Hollandscheveld GZ 10.00
ds. P. Dekker HZ 19.00 ds. Y.
Breemes
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. H. Jumelet
Meppel OK 10.00 n.b.
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J.
Veldhuijzen 15.00 ds. T. Beekman
Pesse OK 10.00 ds. J. Paas
Roden CK 10.00 ds. S. Van Dijk
JK 9.30 ds. W. Meijeles
Schoonoord De Wijngaard

9.30 ds. T. Oldenhuis
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 9.30 ds. T.
Beekman 15.00 ds. W.
Zuijderduijn
Valthermond 10.00 ds. H.
Thon
Vries DK 10.00 da. I. Clement
Westerbork VH 10.00 da.
M. Leffers SK 10.00 mw. J. van
Beveren
Zuidlaren LK 10.00 ds. W.
Slob DK 10.00 ds. R. Ten have
Zuidwolde HK 10.00 ds. A.
Broekman

Flevoland
Zondag 20 december 2020
4e Advent

Kraggenburg 10.00 ds. A.
Bregman
Lelystad LS 10.00 ds. R.
Mauritz
Marknesse 9.30 ds. K. de Lange
Urk PK 10.00 ds. D. Hellinga
17.00 ds. A. Keleman De Poort
10.00 ds. A. Keleman 16.45 ds.
K. v/d Sloot
Zeewolde 9.30 en 19.00 ds. E.
Gruteke
Donderdag 24 december 2020
Kerstavond

Kraggenburg 21.30 mw. M. de
Vries
Lelystad LS 21.00 ds. C.
Hogendoorn
Zeewolde 17.00 kerst op
schootdienst 20.00 ds. E.
Gruteke
Vrijdag 25 december 2020
1e Kerstdag

Kraggenburg 10.00 ds. D.
Wolters
Lelystad LS 10.00 ds. C.
Hogendoorn 19.00 ds. A. van
Mourik
Marknesse 9.30 ds. M. de Vries
Urk PK 10.00 ds. G. van
Zanden 17.00 ds. A. Keleman
De Poort 10.00 ds. A. Keleman
17.00 ds. G. van Zanden
Zeewolde 9.30 ds. E. Gruteke
Zondag 27 december 2020

Kraggenburg 10.00 dhr. W.
Voogd
Lelystad LS 10.00 ds. W.
Emaus
Marknesse 9.30 ds. H. Pap
Urk PK 10.00 ds. G. van
Zanden 17.00 ds. J. Posthumus
De Poort 10.00 ds. A. Keleman
17.00 ds. G. van Zanden
Zeewolde 9.30 ds. A.
Woudenberg
Donderdag 31 december 2020
Oudjaarsdag

Lelystad LS 19.00 ds. C.
Hogendoorn
Urk PK 10.00 ds. A. Keleman
17.00 ds. G. van Zanden De
Poort 10.00 ds. G. van Zanden
17.00 ds. A. Keleman Kompas
14.30 br. J. Eijkelenboom
Zeewolde 19.30 ds. E. Gruteke
Vrijdag 1 januari 2021
Nieuwjaarsdag

Lelystad LS 10.00 ds. C.
Hogendoorn
Zondag 3 januari 2021

Kraggenburg 10.00 n.b.
Lelystad LS 10.00 ds. J. Gerling
19.00 ds. B. Jongeneel
Marknesse 9.30 dhr. J.
Bredenhoff
Zeewolde 9.30 ds. E. Gruteke
Zondag 10 januari 2021

Kraggenburg 10.00 mw. M. de
Vries
Lelystad LS 10.00 ds. C.
Hogendoorn
Marknesse 9.30 ds. G. Doorn

Overijssel
Zondag 20 december 2020
4e Advent

Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schwarz De Ontmoeting 10.00
ds. A. Prins GrK 10.00 ds. P. ten
Kleij PK 10.00 da. R. Venema
Noach 10.00 ds. D. Van Bart
Beerzerveld 10.00 ds. G. van
Asselt
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds. W.
Broekema
Berkum HH 9.30 mw. D. Lips
Blankenham 9.30 dhr. J. Smit
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer
Dijkhuis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 ds. J.
Schipper
Daarle GK 9.30 ds. H. De Haan
15.00 ds. K. Hazeleger
Daarlerveen 9.30 en 19.00 ds.
M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. B.
Zitman Oudleusen 10.00 ds.
A. Tol
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. J. Zondag
De Krim PK 10.00 ds. T.
Oldenhuis
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn.
H.A.
Den Ham GK 10.00 ds. J.
Oosterwijk 19.00 gospeldienst
HK 10.00 ds. K. Borsje 19.00
ds. W. Den Braber
Enschede OK 10.00 ds. A.
Reitsma Lonneker 10.00 drs.
M. de Vries Usselo 10.00 ds.
G. Haasnoot BK 10.00 ds. J.
Tiggelaar HZ 10.00 past. F.
Peters
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten
19.00 ds. A. v/d Spek
Genemuiden GK 9.30 ds. I.
Postma GrK 9.30 ds. J. van Bart
15.30 ds. W. Hulsman HC 9.30
ds. M. van Campen
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Heino 10.00 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 9.30 ds.
J. Wassenaar 19.00 ds. G. de
Goeijen KW 9.30 ds. J. Eertink
Holten Kandelaar 9.30
gastpred. DK 9.30 ds. M. van
Sandijk 19.00 ds. G. Schreuders
Kampen OH 10.00 ds. K. Jager
19.00 vespers
Kamperveen 9.30 ds. J.
Posthumus
Kuinre 10.00 mw. C. Mulder
Lemelerveld BK 10.00 ds. G.
Naber
Lutten LK 9.30 drs. G. Zijl
Mariënberg SK 9.30 ds. G.
Rohaan 19.00 ds. B. Breunesse
Nieuwleusen GrK 9.00
ds. G. Trouwborst 19.00
kinderkerstfeest MK 10.15 ds.
G. Trouwborst OK 10.00 ds. M.
Develing
Nijverdal RB 9.30 HC 9.30
18.30

Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans
GK 9.30 ds. J. Woltinge
Ommen GK 9.30 ds. J. Baart
19.00 crosspointdienst HK
10.00 n.b.
Rijssen GK 10.00 ds. G. van
Herk 19.00 ds. S. Ris
Schuinesloot 11.00 drs. G. Zijl
Sint Jansklooster Kapel 14.30
n.b.
Staphorst 11.15 ds. G. Jongsma
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. v/d
Honing OV 9.30 ds. G. Bikker
EV 10.45 ds. E. Roosenboom
Steenwijkerwold 9.30 ds. E.
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds.
D. Wolters MK 10.00 da. M.
Reinders
Vriezenveen OK 9.30 ds. J.
Wegerif
Vroomshoop Het Anker
9.30 ds. J. Antonides 19.00ds. J.
Droogendijk
Wanneperveen 11.00 ds. W.
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. W. Den
Braber
Wierden DK 9.30 ds. T. Smink
18.45 ds. E. Prins GK 9.30 ds. E.
van Buuren 19.00 ds. P. Dekker
Hoge Hexel 9.30 ds. G. Codée
15.00 ds. T. Smink
Wijhe NK 10.00 da. M.
Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. B.
Haanstra
Wilsum 9.30 ds. H. De Kok
14.30 ds. Oberink
Windesheim 10.00 ds. J. van
Wijk 19.00 ds. D. Wolters
Witharen 10.00 mw. G.
Materman
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. R. Van Hornsveld
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. Ter
Beek 19.00 dhr. E. Knoef
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink
GrK 17.00 Michaëlsviering JK
9.30 ds. J. de Groot 17.00 ds.
H. De Konink OK 10.00 ds. N.
Eygenraam Open Kring 9.30 ds.
C. Baljeu SiK 10.00 ds. H. Evers
StK 10.00 ds. T. Dankers LK
10.00 ds. M. Jonker
Donderdag 24 december 2020
Kerstavond

Almelo GrK 20.00 ds. A. de
Vries PK 22.00 ds. M. Montagne
Noach 22.00 ds. D. Van Bart
Belt-Schutsloot 19.00 n.b.
Bergentheim De Hoeksteen
20.00 ds. G. Rohaan
Berkum HH 21.00 muzikale
kerstnacht buiten
Blokzijl/Scheerwolde GrK
21.00 ds. J. Vonk
Borne OK 19.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 21.00 da. R. v/d
Berg
Daarle HK 19.30 ds. E. Prins
Dalfsen GrK 22.00 ds. T.
Keuning Oudleusen 21.30 ds.
H. Schipper
Dedemsvaart VDK 20.00
ds. J. Zondag Antenne 18.30
kerstgezinsdienst
De Krim PK 20.00 ds. G.
Rohaan
Delden OB 19.30
kinderkerstfeest 22.00 ds. D.
Juijn
Enschede Lonneker 19.30 da.
M. Schepers Usselo 10.00 ds.
A. Reitsma HZ 22.00 past. A.
Kemper
Enter 21.30 zingen in de
kerstnacht
Genemuiden GK 19.00 ds. I.
Postma
Giethoorn PG 22.00 ds. A. van
Waard
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Heino 22.00 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 9.30 ds. J.
Wassenaar KW 10.00 ds. L.
Aangeenbrug
Kampen OH 21.30 n.b.
Kamperveen 21.30 da. Sijtsma
Lemelerveld BK 18.30
kinderkerstfeest 22.00 ds. G.
Naber
Lutten KK 22.00 ds. T.
Oldenhuis
Mariënberg SK 19.30
kerstzangdienst
Nieuwleusen 17.00 en 20.30
online
Nijverdal RB 19.30 ds. W.
Kaljouw HC 18.30 ds. H. Van
Dalen
Oldemarkt HK 22.00 ds. E.
Jans GK 22.00 n.b.
Ommen GK 21.30 n.b. HK
23.00 ds. K. Hazeleger
Rijssen GK 21.00 ds. S. Ris
Schuinesloot 22.00 ds. J.
Adriaanse
Steenwijk GrK 19.00 ds.
E. Roosenboom 22.00 ds. B.
Haanstra
Steenwijkerwold 22.00 ds. E.
van Veen
Vollenhove GrK 19.00
kinderkerstfeest 22.30 ds. D.
Wolters MK 21.00 da. M.
Reinders
Vriezenveen OK 22.00 ds. W.
Den Braber
Vroomshoop Irene 21.00 ds.
F. Schipper
Wanneperveen 21.00 ds. W.
Menkveld
Wierden GK 22.00 ds. P.
Dekker
Wijhe NK 17.00 en 22.03 da.
M. Veenstra
Willemsoord 18.30
kinderkerstfeest 21.30 ds. G. v/d
Dool
Windesheim 19.00 ds. J. van
Wijk
Witharen 19.30 ds. W. Den
Braber
IJsselmuiden/Grafhorst GK
17.00 kinderkerstfeest
Zwolle GrK 22.00
Michaëlsviering Open Kring
19.00 ds. C. Baljeu SiK 20.30
ds. H. Evers StK 21.00 ds. G.
van Rheenen LK 19.00 ds. M.
Jonker
Vrijdag 25 december 2020
1e Kerstdag

Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schwarz De Ontmoeting
10.00 ds. C. Elsinga GrK 10.00
da. M. Schepers PK 10.00 ds. M.
Montagne Noach 10.00 ds. D.
Van Bart
Beerzerveld 9.45 dhr. G.
Klaassen
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds. G.
Rohaan
Berkum HH 9.30 ds. J. Rohaan
Blankenham 9.30 dhr. J. Smit
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. J. Vonk
Borne OK 9.00 en 11.00 ds.
J. Meijer Dijkhuis 10.00 ds. G.
Veening
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d
Berg
Daarle GK 9.30 ds. B.
Heusinkveld
Daarlerveen 9.00 en 10.30 ds.
M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. B.
Zitman Oudleusen 10.00 ds.
A. Tol
Dedemsvaart Antenne 9.30
Lees verder op pagina 12
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ds. E. Wisselink
De Krim PK 10.00 ds. A.
Heiner
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 10.00 ds. R. Van
Hornsveld DK 10.00 ds. G. de
Goeijen 19.00 zangdienst
Enschede OK 10.00
pastoresteam Lonneker 10.00
ds. G. Lambers Heerspink
Usselo 10.00 da. M. Schepers
BK 9.30 en 11.00 ds. J. Zondag
HZ 10.00 past. F. Beuger
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten
Genemuiden GK 9.30 ds.
I. Postma GrK 9.30 prop. J.
Scherphof 15.00 kinderkerstfeest
HC 9.30 ds. W. Hulsman 19.00
prop. B. Coster
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Heino 10.00 Lieke van Houte
Hellendoorn PK 9.30 ds. L.
Aangeenbrug KW 10.00 ds. J.
Wassenaar
Holten Kandelaar 9.30 ds.
G. van Herk DK 9.30 ds. S.
Roozenboom
Kampen BWK 10.00 ds. K.
Jager
Kamperveen 9.30 mw.
Marskamp
Kuinre 10.00 dhr. J. Bredenhof
Lemelerveld BK 10.00 ds. G.
Naber
Lutten LK 9.30 ds. J. Post
19.00 kinderkerstfeest
Mariënberg SK 9.30
ds. J. Oosterwijk 19.00
kinderkerstfeest
Nieuwleusen GrK 9.00 ds.
L. Hoekstra MK 10.15 ds. L.
Hoekstra OK 10.00 ds. M.
Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. H. Van
Dalen HC 9.30 ds. B. v/d Weg
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans
GK 9.30 ds. M. Jongsma
Ommen GK 8.30 en 10.15 ds.
J. Baart HK 10.00 n.b.
Rijssen GK 10.00 ds. G. van
Herk 18.30 kinderkerstfeest
Schuinesloot 11.00 ds. J.
Zondag
Staphorst 11.15 ds. P. v/d
Meulen
Steenwijk GrK 9.30 ds. B.
Haanstra OV 9.30 en EV 10.45
ds. J. de Kok
Steenwijkerwold 9.30 mw. L.
Brugmans
Vollenhove GrK 10.00 ds. H.
Pap MK 10.00 gemeenteleden
Vriezenveen OK 9.30 ds. W.
Den Braber
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. J. Antonides Irene 9.30 ds. J.
Droogendijk
Wanneperveen 11.00 ds. T.
Veenstra
Westerhaar 9.30 ds. J. Wegerif
Wierden DK 9.30 ds. T. Smink
17.00 ds. H. Donken GK 9.00
ds. E. van Duuren 10.30 ds. P.
Dekker Hoge Hexel 9.30 ds. H.
Donken 15.00 ds. T. Smink
Wijhe NK 10.00 da. M.
Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d
Dool
Wilsum 9.30 ds. H. De Kok
Windesheim 10.00 ds. J. van
Wijk
Witharen 10.00 ds. K. Jelsma
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d
Spek
Zwolle AK 9.30 ds. N.
Eygenraam JK 9.30 ds. G. Codée
17.00 ds. C. Visser OK 10.00
ds. I. Epema Open Kring 9.30

ds. C. Baljeu SiK 10.00 ds. R.
van Putten StK 10.15 ds. G. van
Rheenen LK 10.00 ds. M. Jonker
Zaterdag 26 december 2020
2e Kerstdag

Belt-Schutsloot 9.30
kinderkerstfeest
Bergentheim OK 10.00
kinderkerstfeest
Daarle GK 9.30 ds. B.
Heusinkveld
Daarlerveen 9.30
kinderkerstdienst
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. E. Wisselink
Den Ham DK 10.00
kinderkerstfeest
Enter 10.00 kinderkerstfeest
Genemuiden GK 9.30 musical
GrK 9.30 ds. M. Goudriaan HC
9.30 dhr. J. Visser
Hellendoorn PK 9.30 festival
of lessons
Ommen HK 10.00 n.b.
Sint Jansklooster Kapel 14.30
ds. D. WOlters
Steenwijk GrK 10.00 n.b.
Wierden DK 10.00
kinderkerstfeest Hoge Hexel
9.30 ds. L. Blom
Wilsum 9.30 kinderkerstfeest
Zwartsluis GK 10.00
kinderkerstfeest
Zwolle JK 9.30 n.b.
Zondag 27 december 2020

Almelo Bleek 10.00 ADAviering De Ontmoeting 10.00
ds. A. Theunisse GrK 10.00 ds.
E. van Houwelingen PK 10.00 ds.
S. Hiemstra Noach 10.00 ds. D.
Van Bart
Beerzerveld 10.00 19.00 gez.
dienst
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds. N.
Beimers
Berkum HH 9.30 ds. R.
Mynkong
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. D. Lagerweij
Borne OK 10.00 ds. J.
Meijer Dijkhuis 10.00 ds. H.
Wachtmeester
Bruchterveld 10.00 ds. A. de
Lange
Daarle GK 9.30 ds. R. Fernhout
HK 15.00 ds. K. Borsje
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. T.
Dankers Oudleusen 10.00 ds.
D. Geertsma
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. J. Zondag VDK 19.00 n.b.
De Krim PK 10.00 ds. K. de
Graaf
Delden OB 10.00 vespers
Den Ham GK 10.00 ds. J. Borst
19.00 ds. G. de Goeijen DK
10.00 ds. J. Dekker
Enschede OK 10.00 ds. J.
Zuurmond Lonneker 10.00 ds.
Hendriks Usselo 10.00 da. M.
Schepers BK 10.00 ds. D. Juijn
HZ 10.00 past. F. Peters
Enter 9.30 drs. J. Eertink 19.00
ds. T. Oldenhuis
Genemuiden GK 9.30 ds.
v/d Meulen GrK 9.30 prop. J.
Admiraal 15.30 ds. J. Harteman
HC 9.30 ds. J. Lensen
Giethoorn PG 10.00 ds. B.
Bregman
Heino 9.30 Ferry Buitink
Hellendoorn PK 9.30
ds. J. Wegerif 19.00 ds. L.
Aangeenbrug KW 9.30 Ger de
Ruiter
Holten DK 9.30 ds. J. Jonk
Kampen OH 10.00 ds. M.

Westermann
Kamperveen 9.30 dhr. de
Lange
Kuinre 10.00 dhr. S. Bakker
Lemelerveld BK 10.00 ds. P.
de Jong
Lutten KK 9.30 ds. J. Post
Mariënberg SK 9.30 ds. H. De
Haan
Nieuwleusen GrK 9.00 ds. G.
Trouwborst MK 10.15 ds. G.
Trouwborst 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. W. Kaljouw
Oldemarkt HG 9.30 GK 9.30
dhr. G. Doorn
Ommen GK 9.30 ds. K.
Hazeleger HK 10.00 ds. K.
Jelsma 19.00 n.b.
Rijssen GK 10.00 ds. G. Zijl
19.00 drs. J. Eertink
Schuinesloot 9.30 dhr. M. Vos
Staphorst 11.15 ds. J.
Oosterwijk
Steenwijk GrK 9.30 ds. G.
Knol OV 9.30 en EV 10.45 ds.
B. Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. J.
Kooistra
Vollenhove MK 10.00 ds. W.
Kok
Vriezenveen OK 9.30 ds. J.
Droogendijk
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. F. Schipper
Wanneperveen 11.00 ds. W.
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. W den
Braber
Wierden DK 9.30 ds. J. v/h
Goor 18.45 ds. G. Koppelman
GK 9.30 en 19.00 ds. P. Dekker
Hoge Hexel 9.30 dr. F. Immink
15.00 ds. M. v/d Zwan
Wijhe NK 10.00 ds. J. Wiegers
Willemsoord 9.30 da. Y.
Riemersma
Wilsum 9.30 ds. H. Rodenhuis
14.30 ds. E. Terpstra
Windesheim 10.00 ds. J.
Kommers 19.00 ds. W. Dekker
Witharen 10.00 ds. J. Baart
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. W. Eringa
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. Ter
Beek HK 19.00 ds. E. v/d Veen
Zwolle AK 9.30 ds. N.
Eygenraam GrK 17.00
Michaëlsviering JK 9.30 ds. E. van
’t Slot 17.00 ds. G. Codée OK
10.00 ds. J. Tissink Open Kring
9.30 mw. J. Huisman SiK 10.00
mw. G. Lubbersen StK 10.00 ds.
H. Van Veldhuizen LK 10.00 ds.
M. Nieuwkoop
Donderdag 31 december 2020
Oudjaarsdag

Almelo De Ontmoeting 19.30
ds. K. Hazeleger GrK 17.00 ds.
S. Hiemstra
Belt-Schutsloot 19.00 ds. W.
Menkveld
Bergentheim WK 17.00 ds. G.
Rohaan
Blokzijl/Scheerwolde GrK
19.30 ds. J. Vonk
Borne OK 19.00 ds. J. Meijer
Bruchterveld 15.00 da. R. v/d
Berg
Daarle GK 19.30 ds. B.
Heusinkveld
Daarlerveen 19.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 19.00 ds. T.
Keuning Oudleusen 10.00 ds.
H. Schipper
Dedemsvaart Antenne 19.30
ds. E. Wisselink
De Krim PK 19.00 ds. J.
Woltinge
Delden OB 16.30 ds. D. Juijn

Den Ham HK 19.30 ds. R. Van
Hornsveld
Enschede OK 17.00 ds.
Sonneveld Usselo 10.00 da.
M. Schepers BK 19.30 ds. J.
Tiggelaar
Genemuiden GK 19.00 ds.
I. Postma GrK 19.00 ds. W.
Hulsman
Giethoorn PG 19.30 dhr. J.
Smit
Hellendoorn PK 19.30 ds. J.
Wassenaar
Holten DK 19.00 n.b.
Kampen OH 19.30 n.b.
Kamperveen 19.30 ds.
Versteeg
Lemelerveld BK 19.00 ds. G.
Naber
Lutten KK 19.30 ds. T.
Oldenhuis
Mariënberg SK 19.00 ds. P.
Lindhout
Nieuwleusen GrK 19.30 ds. G.
Trouwborst
Nijverdal HC 18.30 ds. W.
Kaljouw
Oldemarkt HG 19.30 past. E.
Pierik
Ommen HK 16.00 ds. K.
Hazeleger
Rijssen GK 17.00 ds. G. Zijl
Steenwijk GrK 19.30 ds. B.
Haanstra
Vriezenveen OK 19.30 ds. W.
Den Braber
Vroomshoop Het Anker
19.30 ds. J. Droogendijk
Wierden DK 19.00 ds. H.
Donken GK 19.30 ds. P. Dekker
Hoge Hexel 19.00 ds. T. Smink
Wijhe NK 19.30 da. M.
Veenstra
Willemsoord 19.30 ds. G. v/d
Dool
Wilsum 19.30 ds. J. de Kok
Windesheim 19.00 ds. J. van
Wijk
Witharen 19.30 n.b.
IJsselmuiden/Grafhorst GK
19.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis HK 19.30 ds. A. v/d
Spek
Zwolle JK 19.30 ds. G. Codée
OK 19.30 ds. I Epema Open
Kring 19.30 ds. S. v/d Zee SiK
19.00 ds. W. Ferguson StK
19.30 ds. E. van ’t Slot
Vrijdag 1 januari 2021
Nieuwjaarsdag

Beerzerveld 10.30 ds. K.
Hazeleger
Bergentheim Kruispunt
10.00 ds. G. Rohaan
Daarle HK 9.30 ds. E. Prins GK
10.30 ds. B. Heusinkveld
Dedemsvaart Antenne 10.30
n.b.
De Krim PK 11.00 dhr. W.
Kelder
Den Ham GK 10.00 ds. G. de
Goeijen
Genemuiden GrK 10.00 ds.
W. Hulsman
Ommen GK 10.00 ds. J. Baart
Rijssen GK 10.00 viering
Sint Jansklooster JK 10.30 ds.
D. Wolters
Vroomshoop Het Anker
10.00 ds. J. Droogendijk
Windesheim 10.00 ds. J. van
Wijk
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d
Spek
Zwolle JK 10.30 ds. G. Codée
OK 10.30 ds. J. Tissink
Zondag 3 januari 2021

Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schwarz De Ontmoeting 10.00
ds. C. Post GrK 10.00 ds. PK

10.00 ds. M. Montagne Noach Vervolg van pagina 1
10.00 da. M. de Vries
Beerzerveld 10.00 ds. J.
Snaterse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds. E.
Wisselink
Berkum HH 9.30 mw. D. Lips
Blankenham 9.30 dhr. J. Smit
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d
Berg
Daarle HK 9.30 ds. J. Adriaanse
19.00 ds. G. de Goeijen GK
9.30 ds. R. Fernhout 15.00 da.
H. Paas
Dalfsen GrK 10.00 ds. H.
Jansen Oudleusen 10.00 ds. H.
Schipper
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. J. Zondag VDK 19.00 ds. E.
Wisselink
De Krim PK 10.00 ds. P.
Lindhout
Delden OB 10.00 ds. D. Juijn
Den Ham GK 10.00 da. H. Paas
19.00 ds. T. Smink
Enschede OK 10.00
pastoresteam Lonneker 10.00
ds. G. Lambers Heerspink
Usselo 10.00 da. M. Schepers
BK 10.00 ds. G. Brandorff HZ
10.00 past. G. Slüter
Enter 9.30 19.00
Genemuiden GrK 9.30 ds. A.
Goijert 15.30 ds. K. Timmerman
HC 9.30 ds. A. van Mourik
19.00 ds. M. van Dam
Giethoorn PG 10.00 ds. B.
Metselaar
Heino 10.00 ds. H. van Solkema
Kampen OH 10.00 ds. K. Jager
Kuinre 10.00 mw. B. Posthumus
Lemelerveld BK 10.00 ds. G.
Naber
Mariënberg SK 9.30 ds. R. Van
Hornsveld 19.00 ds. J. Schipper
Nieuwleusen GrK 10.15 ds.
L. Hoekstra MK 9.00 ds. L.
Hoekstra 19.15 ds. M. Develing
OK 10.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 da. B. v/d
Weg
Oldemarkt GK 9.30 past. E.
Pierik
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma
HK 10.00 ds. K. Hazeleger
19.00 ds. G. Rohaan
Rijssen GK 10.00 ds. G. Zijl
19.00 mw. Venema
Staphorst 9.00 ds H. de Haan
Steenwijkerwold 9.30 ds. E.
van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H.
Pap 19.00 ds. W. Dekker
Vroomshoop Irene 9.30
ds. J. Droogendijk 19.00 ds. F.
Schipper
Westerhaar GK 9.30 ds. T.
Nieuwenhuis
Wanneperveen 11.00 ds. W.
Menkveld
Wijhe NK 10.00 da. M.
Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d
Dool
Windesheim 10.00 ds. J. van
Wijk 19.00 ds. J. Kamp
Witharen 10.00 mw. R. Dekker
IJsselmuiden/Grafhorst GK
10.00 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. de
Haan 19.00 ds. Wegerif
Zwolle AK 9.30 dhr. D.
Steenhagen GrK 17.00
Michaëlsviering JK 9.30 ds. A.
Theunisse 17.00 ds. J. Tadema
OK 10.00 ds. I Epema Open
Kring 10.00 ds. C. Baljeu SiK
10.00 ds. H. Evers StK 10.00
ds. E. van ’t Slot LK 10.00 ds. M.
Jonker
Lees verder op pagina 13
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Zondag 10 januari 2021

Beerzerveld 10.00 ds. J.
Mulderij 19.00 ds. J. Tiggelaar
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 da. N.
Beimers WK 19.00 ds. F. den
Oudsten
Bruchterveld 10.00 ds. J.
Teding van Berkhout
Daarle HK 9.30 ds. E. Prins
19.00 ds. J. van Wijk GK 9.30
ds. B. Heusinkveld 15.00 ds. T.
Oldenhuis
Dalfsen GrK 10.00 ds. B.
Zitman 19.00 ds. T. Keuring

Oudleusen 10.00 ds. A. Tol
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. J. Zondag VDK 19.00 ds. G.
de Goeijen
De Krim PK 10.00 ds. J.
Wegerif
Den Ham GK 10.00 en HK
19.00 ds. R. Van Hornsveld
Genemuiden GrK 9.30 ds. P.
Molenaar 15.30 ds. G. Molenaar
HC 9.30 ds. P. den Admirant
19.00 ds. J. Geerts
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Heino 9.30 ds. H. van Solkema
Kampen OH 10.00 ds. K. Jager
Kuinre 10.00 dhr. K. de Lange
Lemelerveld BK 10.00 ds. G.
Naber

Nieuwleusen GrK 10.15 ds. G.
Trouwborst MK 9.00 en 19.15
ds. G. Trouwborst OK 10.00 ds.
E. Urban
Mariënberg SK 9.30 da. M.
Winters
Nijverdal RB 9.30 ds. W.
Kaljouw
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans.
H.A. GK 9.30 ds. D. Wijmenga
Ommen GK 9.30 ds. W. Den
Braber HK 10.00 ds. L. Hoekstra
Rijssen GK 10.00 en 15.00 ds.
S. Ris
Sint Jansklooster Kapel 14.30
ds. H. Pap
Staphorst 9.00 ds.P. v/d Meulen
Steenwijkerwold 9.30 mw. M.
Hadnagy

Vollenhove GrK 10.00 en
14.30 ds. D. Wolters. H.A.
19.00 ds. H. Pap
Vroomshoop Het Anker
9.30 ds. J. Antonides 19.00 ds. F.
Schipper
Wanneperveen 11.00 ds. W.
Menkveld
Westerhaar GK 9.30 ds. K.
Borsje
Windesheim 10.00 ds. G.
Koppelman 19.00 ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 mw. G.
Achterhuis
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. D. Lagerweij
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d
Spek HK 19.00 ds. A. v/d Spek

Kerstnacht
Als de jonge moeder Maria in
de kerstnacht alles hoort wat
er gebeurd is op het veld bij de
herders, is ze ontroerd en dan
zegt Lucas zo tussen de regels
door dat Maria al die woorden,
al die verhalen bewaarde in haar
hart. Je kunt ook vertalen - en
dat doet de nieuwe bijbelvertaling - dat ze er steeds weer aan
dacht. En toch denk ik dat Maria
er meer mee heeft gedaan dan
er steeds aan denken. Het heeft
haar leven gestempeld. In de kribbe ligt de Verlosser, ja dat had ze
natuurlijk al gehoord bij de aankondiging, maar nu ziet ze het en
ze hoort wat de hemel over dit
Kind heeft getuigd. Hoe de engelen hebben gezongen in machtige
koorzang, dat God alle eer toekomt, dat de Vrede op aarde is,
omdat God in mensen een welbehagen heeft.

Doch Maria bewaarde al
deze woorden, die overwegende in haar hart, vertelt
Lucas 2 vers 19 (NBG1951).
Moeder Maria is er in de protestantse traditie maar heel
bekaaid afgekomen. Geen
heiligverklaring en ook geen
mede-verlosserschap, noch
koningin van de hemel, zoals
de kerk van Rome haar die
zeer hoge plek toebedeeld
heeft. Toch is ze een moeder
voor alle gelovigen.

DOOR DS. TAMMO
OLDENHUIS,
COEVORDEN

Maria is in de protestantse traditie de dienende
moeder van Jezus gebleven. In
haar loflied bezingt ze dat van nu
aan velen haar zalig zullen prijzen,
zalig in de betekenis van gelukkig
in de diepste zin van het woord.
Bescheidenheid
Dat dienende komt sterk tot uitdrukking op de bruiloft te Kana,
waar ze de bedienden achter de

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

Overgave
Toen de engel Gabriel de geboorte van Jezus aankondigde werd
ze overweldigd door die heerlijke
boodschap, hoewel ze daardoor
in een moeilijke positie terecht
kwam. Niet vele ‘ja maars’, maar
een wonderlijk woord welde op
uit haar hart: “Mij geschiede naar
Uw Woord.” Onvoorwaardelijke
overgave, als God het zo bedoeld
heeft, dan zal het ook goed zijn.

Maria, een moeder
voor alle gelovigen
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Hoge eer
De eerste die het engelenlied
heeft nagezongen is Maria. En
dat lied is heel haar leven lang na
blijven klinken en werd haar tot
een richtsnoer. Daarom is zij een
moeder voor alle gelovigen. Die
hoge eer is haar te beurt gevallen. Haar aanbidden? Nee, als ik
werkelijk met haar praten kon,
zou ze tegen me zeggen: “Jongen,
je moet niet bij mij wezen, ik ben
ook maar een mens van vlees en
bloed, je moet bij het Kind in de
Kribbe zijn, het Kind van God,
dat ik heb mogen dragen. Hij
wijst je de weg, elke dag staat het
mij helder voor ogen, ik heb het
zelf uit Gods mond gehoord.”

tapkast in het oor fluistert dat
ze in elk geval moeten doen wat
Zalig hij…
Jezus hun opdraagt. “Als je op
Om met Psalm 146 te spreken
Hem let”, zegt Maria, “dan komt
zeg ik in deze Kerstdagen met
het goed, ook al zijn de vaten
Maria in beeld:
leeg.” Maria weet
“Zalig hij of zij,
haar plaats en dat
EN TOCH DENK IK DAT MARIA ER
die in het leven,
is een plaats in
MEER MEE HEEFT GEDAAN DAN ER
Jakobs God, in
alle bescheidenSTEEDS AAN DENKEN. HET HEEFT
Jezus ons nabij
heid. Wie door
HAAR LEVEN GESTEMPELD.
gebracht tot Hulp
God geroepen is
heeft.” Bewaar en overweeg
en op een hoge plaats gesteld en dat is het geval bij Maria - kent dat maar in uw hart van dag tot
dag. Gezegend Kerstfeest toegebescheidenheid. Het gaat om
wenst.
Gods eer, haar hart zingt er van.

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.

1 folder voor 20
kerken
In deze onzekere tijden kan de kerk
een rust- en ontmoetingspunt zijn
vinden een aantal kerken in Drenthe. Daarom stellen twintig kerken
uit Emmen, Schoonebeek, Sleen
en Erica zich voor in een folder. De
folders worden verspreid op plekken waar toeristen komen, onder
ander bij Tourist Info.

14

zondag 20 december 2020

Vervolg van pagina 6

Cantor-organist Kirstin Gramlich
van de Lebuinuskerk: "Tijdens
de dienst probeer ik de sfeer van
dat moment aan te voelen en in te
spelen op actuele dingen die worden gezegd of gedaan."

“Een organist moet niks afdwingen”
Cantor-organist Kirstin Gramlich van de Deventer Lebuinuskerk presenteerde onlangs haar cd Phantasie, frei met Duitse orgelmuziek van 1837
tot 1937. Kirstin wil met haar eerste solo-album de sfeer en klank van
het in 2018 restaureerde orgel bereikbaar maken voor een groot publiek.

DOOR LEO POLHUYS,
DEVENTER

Op de cd zijn werken te horen van
componisten als Mendelssohn,
Hindemith en Brahms. “Ik heb een
grote voorkeur voor hen omdat
ze met hun muziek afweken van
traditionele patronen. De muziek
van Hindemith werd door de nazi’s
zelfs als ‘entartete Musik’ (ontaarde
muziek, red.) beschouwd en zijn
opera Mathis der Maler werd verboden. Dat begrijp ik nog steeds
niet. Hoe kun je een muzikale geest
verbieden? De geest is vrij. Die
heb je van God gekregen, net als je
geweten. De overheid gaat daar niet
over, de kerk evenmin.”
Commissaris
De presentatie verliep vanwege
corona niet zoals gepland. “Het
aantal aanwezigen moest worden
beperkt. Maar er kwamen toch
ruim honderd mensen luisteren,
onder wie mijn ouders en oudburgemeester Andries Heidema van
Deventer, tegenwoordig Commissaris van de Koning in Overijssel. Erg
leuk dat hij belangstelling toonde.”
Wensenlijstje
Kirstin is geboren in 1976 in het
Duitse Weinheim an der Bergstrasse. Ze studeerde Kirchenmusik aan
de Hochschule für Musik Keulen.
“In 2001 kwam ik naar Nederland
voor de Masteropleiding Orgel aan
het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag en rondde die drie jaar
later af met lof van de jury af. Via
het Haagse Conservatorium kon ik
op diverse gerenommeerde Nederlandse kerkorgels spelen, zoals die
van de Westerkerk en de Oude
Kerk in Amsterdam, de Rotterdamse Laurenskerk en het Müller-orgel

in de Sint-Bavokerk in Haarlem.
Heel bijzonder. Ik heb nog wel een
wensenlijstje. Zo zou ik graag eens
achter het orgel van de Martinikerk
in Groningen kruipen.”
Nederland beviel Kirstin meteen
goed. “Vooral Amsterdam was
geweldig. De sfeer, de grachten,
de Amsterdamse humor, de openheid van de mensen... Het was een
openbaring voor mij.” Inmiddels
heeft ze een internationale concertpraktijk opgebouwd. “Ik heb
meegedaan aan een orgelfestival op
Palma de Mallorca en in Rusland.
Leuk om te doen, maar ik hoef niet
per se overal naartoe, je hoeft niet
overal geweest te zijn.”
Koordirectie
Kirstin studeerde koordirectie aan
het Conservatorium van Amsterdam en voerde grootschalige kooren orkestprojecten, zoals ‘Die
Schöpfung’ van J.F. Haydn. Ze is
dirigent van het Boxmeers Vocaal
Ensemble, waarmee ze in mei 2019
een tournee maakte door Baskenland. Ook is ze lid van de programmacommissie van stichting Zaterdagmiddagconcerten Deventer en
de Lebuinusconcerten
Deventer. “We
hebben
concerten
georganiseerd voor
musici die
niet meer
konden
optreden
in verband
met corona.
Zo konden
we ze toch
nog steunen
en konden

ze hun publiek bereiken.” In haar
‘eigen’ PKN-kerk neemt Kirstin
bovendien de directie op zich van
de cantorij, waarin ook haar man
zingt, en van de kindercantorij,
waaraan haar dochter meedoet. “Ik
kom uit een muzikale familie. Mijn
ouders zongen in een koor.”

veel kan studeren.” Componeren
doet Kirstin niet. “Dat is echt een
vak. Bovendien: ik kan niet álles.”
Kirstins repertoire bestrijkt een
aanzienlijk deel van de muziekgeschiedenis en gaat van de zeventiende eeuw tot hedendaagse improvisatie-experimenten.

taan dingen gezegd; een kerkdienst
is geen theaterstuk. Je speelt als
organist in op onverwachte dingen.
Muziek is een diepe manier van
geloofsbeleving, misschien wel de
diepste. Het gaat om schoonheid en
is iets van goddelijke oorsprong.”

Rooms Katholiek
Goddelijke oorsprong
Geboortestreek
Kirstin is rooms katholiek opgeAls cantor-organist is Kirstin verKirstin bezoekt nog regelmatig
voed. “Niets ten nadele van die
antwoordelijk voor alle muziek
haar geboortestreek. “Een mooie
opvoeding, maar ik vond dat er in
in de Lebuinuskerk. Alles wat het
omgeving, net als Deventer. Ook
de Rooms Katholieke kerk voor
orgel aangaat, moet in principe aan
de mensen lijken een beetje op
vrouwen wat minder mogelijkheden
haar worden voor- zijn om een functie te bekleden. “In
elkaar. Ze zijn nogal
gelegd. Als hoofdbescheiden van
MUZIEK IS EEN DIEPE MANIER VAN
de PKN, waar ik na mijn komst naar
organist stemt ze
aard maar erg trots
Deventer terecht kwam, voel ik me
GELOOFSBELEVING, MISSCHIEN
de muziek af op de helemaal thuis, ik kan me goed vinop hun regio. Ik
WEL DE DIEPSTE. HET GAAT OM
verkondiging.
hou van Deventer,
den in de visie van de kerk. Ik ben
SCHOONHEID EN IS IETS VAN
de omgeving en de
blij met de PKN.”
GODDELIJKE OORSPRONG.
Wanneer ben je
IJssel. De mensen
een goede organist? “Een organist
uit de Lebuinuskerk zijn bovendien
Beroemde voorgangers
moet niks afdwingen. Mijn taak
trots op hun gemeenschap en het
Kirstin Gramlich heeft beroemde
is proberen mensen bij het orgel
gebouw. Een verschil is misschien
voorgangers. Zo was de grootvate betrekken en de verbinding te
dat de Duitsers waar ik vandaan
der van de beroemde Nederlandse
maken met de gemeente. Mensen
kom wat Bourgondischer zijn ingecomponist Jan Pieterszoon Sweemoeten zich niet gedwongen voesteld.”
linck, die in 1562 werd geboren in
len om een bepaald lied mee te
Kirstin werd in 2013 benoemd
Deventer, organist van de Lebuizingen, maar als het ware opgaan in nuskerk. Ook de tropenarts Albert
in haar huidige functie. “We verde muziek. Tijdens de dienst prohuisden van Noord-Holland naar
Schweitzer beroerde de toetsen
beer ik de sfeer van dat moment
Deventer. Ik voel me hier helemaal
van het orgel.
aan te voelen en in te spelen op
thuis. Omdat ik een sleutel heb,
actuele dingen die worden gezegd
kan ik in de kerk oefenen wanneer
Phantasie, frei, via www.lebuinuskerk.nl. € 17
of gedaan. Vaak worden er sponik wil. Vanuit mijn huis kan ik de
toren zien, dat geeft een vertrouwd
gevoel. Thuis heb ik ook een orgel,
zodat ik
Holtgräve orgel
In 1839 voltooide de Deventer orgelmaker Johann Heinrich Holtgräve het orgel in de Grote of St.-Lebuinuskerk van
Deventer. Hij kreeg van de kerkenraad opdracht delen van
het bestaande orgel te gebruiken. Het oude instrument was
gebouwd door de orgelmakers Bader omstreeks 1665. Frans
Caspar Schnitger verbouwde en vergrootte het orgel in 1722.
In 1892 vervingen de orgelmakers Van Oeckelen en Zn. alle
Schnitger-tongwerken (een soort pijpen). In 1954 restaureerde
Willem van Leeuwen het orgel en bracht een systeem aan in
de windladen met als bedoeling deze bestand te maken tegen
de inmiddels geïntroduceerde kerkverwarming. In 1974 restaureerde Flentrop Orgelbouw het instrument opnieuw. Bij de
laatste restauratie van 2017-2018 door Orgelmakerij Reil uit
Heerde werd het orgel grotendeels in oude luister hersteld.

nl. € 17
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Ds. A. van Waard
Diensten rondom kerst
24 december vieren wij om 22.00 uur de
Kerstnachtdienst in het Protestants Centrum. Geen gezamenlijke dienst met de
Doopsgezinde gemeente dit keer. Niet
groots en uitbundig, maar met een groep
van maximaal 30 personen. We zingen nog
niet, maar u kunt zachtjes mee neuriën met
de liederen, die via YouTube getoond worden. Zie het als een wiegelied voor onze
Heiland, die in deze heilige nacht ter wereld
kwam.
25 december is het kerstfeest. Op deze
kerstmorgen komen wij bij elkaar in het
Protestants Centrum om de geboorte van
Jezus te vieren. Het kerstevangelie wordt
gelezen, kerstliederen klinken via de beamer.
Jong en oud is welkom, maar ook nu met
een groep van maximaal 30 mensen. Geef
u van tevoren op bij de scriba, als u en jij bij
één van de diensten aanwezig wilt zijn. Wij
proberen de diensten te streamen, zodat u
thuis rechtstreeks mee kunt kijken. Lukt dit
nog niet, dan verschijnen de diensten in de
loop van de dag op internet.
Adventsproject zondagschool
‘Het beste nieuws” dat wij kunnen krijgen
wordt dit jaar verbeeld door de Adventsbode. Wekelijks lezen en bekijken de kinderen een krant met nieuwsberichten, die
passen bij het bijbel verhaal. De kinderen zijn
aan het begin van de dienst in de benedenzaal van het Protestants Centrum, waar een
van hen een adventskaars aansteekt en een
gedichtje opzegt. In de eigen ruimte boven
wordt aandacht gegeven aan het adventsproject. Dit jaar is er geen kinderkerstfeest in de
kerk, maar in de weken voor kerst wordt er
wel met de kinderen een film gemaakt van
het kerstspel in een echte stal. Deze wordt
digitaal verstuurd, opdat jullie met kerst in
familieverband kunnen kijken naar het verhaal in de levende kerststal.
Liturgisch bloemstuk
In de adventsperiode staat er op de tafel
in het Protestants Centrum een liturgisch
bloemstuk. Het gaat om het goede leven,
maar dat zal voor ieder mens anders zijn.
Advent doet ons beseffen, dat de plaats waar
je wiegje, of kribbe heeft gestaan bepalend
is voor je levenskansen. De geboorte van
Jezus laat ons zien, dat wie in Gods huis is
geplant, kan bloeien in Gods licht. We zien
vier flessen; de pijlers, waarop de mand (of
kribbe) rust. Groen is de kleur van hoop en
leven, dat in aantocht is. Wit is de kleur van
vrede en gerechtigheid, die mogen heersen
als Jezus komt. Iedere week zijn er takken of
bloemen die passen bij de schriftlezing.
Derde adventszondag: Johannes 3 vers
22-30, Jesaja 65 vers 17-25
Deze is reeds gevierd, als nog de uitleg. In
de lezingen wordt er gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een
betere toekomst. Een fles wordt omwikkeld
met plaatmos. Het groene mos doet denken aan groei en groen is de kleur van het
Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren
is voor iedereen anders. De wilgenkatjes
worden tussen de driehoekjes geplaatst in
de schaal. Rondom de pijlers liggen dennenappels van klein tot groot. Deze staan
symbool voor bewustwording.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
het goede leven breekt door,
hoe ieders weg ook loopt.
Vierde Adventszondag: Lucas 1 vers 26-38
In deze schikking staat een bijzonder verhaal centraal, waarin Maria bezocht wordt
door de engel Gabriël die haar zwangerschap aankondigt. Als symbool dat er iets
moois in aantocht is, wordt een Amaryllusbol met knop in de schaal geplaatst, aangevuld met een versiering van de knoppen van
de Skimmia. De vierde fles wordt omwikkeld met hooi wat symbool staat voor het
hooi in de kribbe.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensheid wereldwijd herkennen
elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.
Eerste kerstdag: Johannes 1 vers 1-14
In deze schikking spreekt Johannes over een
nieuw begin. “In het begin was het woord
en het woord was bij God en het woord
was God.”. De kleine schaal staat met de
geboorte van het kerstkind symbool voor
een nieuw begin. De schaal op de pijlers
wordt gevuld met witte bloemen, kerstballen en kerstlichtjes. Het is feest.
Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!
Wel en wee
Mevrouw Annie de Lange is weer terug in
Zonnekamp. We zijn blij en dankbaar dat
het weer goed mag gaan met haar.
Kerst 2020
Als U weer zou komen deze nacht
Zou ik dan zeggen: ik heb U verwacht
Als Engelen zich bij mij zouden melden
ga mee naar de herders op de velden
Zou ik U dan eren met geschenken
Of zou ik mij met al mijn luxe bedenken
Doorgaan met mijn jachtige bestaan
de vredesboodschap in de kou laten staan
(Jan Bouwmeester 2010)
Advent & Kerst
Met advent leven we toe naar Kerst, de
geboorte van Jezus. God gaf ons licht in het
donker. Wij mogen dat licht betekenis geven
en laten zien dat we leven vanuit hoop op
een beter leven; dat is bloeien in Gods licht.
Dát delen en dát vieren met de mensen om
ons heen, maakt het leven goed. In de ander
komt iets van God naar ons toe en zien we
een glimp van het licht van Christus. Wij
zijn mensen van de hoop. Daarom geven we
Gods licht door. (Bron: site Protestantse
Kerk)
Langzaam aan komen de donkere dagen
en verdrijven stil het late licht.
Bomen hoor je kreunend klagen:
‘De winter komt in zicht.’
Bladeren vallen neer vol kleuren,
zo voortgedragen door de wind.
De herfst toont aan: Het gaat gebeuren,
ook als je het niet prettig vindt.
Zo kruipt de tijd de dagen verder,
het lijkt wel of we er in gevangen zijn.
Maar straks zingen van ster en herder,
en: ‘Een kind geboren, arm en klein.’
Hoop in het duister van de tijden
houdt door de eeuwen nog haar kracht.
Dwars door duisternis en lijden
klonk er engelenzang in zwarte nacht.
‘t Kind dat in de kribbe werd gevonden
is ‘s werelds hoop waarop men wacht.
En de zoon door God gezonden
is het licht in ‘s werelds donk’re nacht.
Al lijken tijden zwart en duister,
en vrede verder lijkt dan ooit tevoren,
weet: Het kind komt weer in alle luister.
Het is voor ons in Bethlehem geboren.
Dichter: Beijersbergen-Groot, Diny
www.gedichtensite.nl
Voor u allen gezegende feestdagen en een
goed begin van 2021 gewenst. Vriendelijke
groet, Petra van Wieringen.

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

Bloemengroet: de bloemen uit de dienst
van 6 december zijn naar mevr. M. Dijkman

gegaan.
Kerkdiensten:
Zondag 13 december, 3e Adventzondag, gaat mevr. L. Brugmans uit Elburg 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.
Vrijdag 25 december, 1e kerstdag, gaat
dhr. J.P. Bredenhoff uit Wierden voor in een
dienst die begint om 10.00 uur.
Zondag 27 december is er geen dienst.
2021:
Zondag 3 januari gaat mevr. B. Posthumus uit Lemmer voor. Aanvang van de
dienst is om 10.00 uur.
Zondag 10 januari is onze voorganger
dhr. K. de Lange uit Marknesse. Deze dienst
begint om 10.00 uur.
Zondag 17 januari gaat dhr. S. Bakker
uit Urk voor. Aanvang van de dienst is om
10.00 uur.
Een bericht vanuit de kerkenraad van
Kuinre.
Afgelopen jaar heeft Guus Doorn al bijgedragen aan de invulling van de schakelaar.
Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat
Guus vanaf 1 december 2020 pastoraal werker is in onze gemeente. Op 1 november jl.
hebben we een kerkdienst gehad waarin hij
zichzelf heeft voorgesteld. Het was een feestelijke dienst met als thema “Met de wind in
de zeilen”. In deze dienst kwam naar voren
dat we met elkaar aan boord mogen gaan,
jong en oud, eenieder die zich geroepen
voelt. Het is fijn dat we met elkaar in die
boot mogen stappen en ons steentje kunnen bijdragen aan het gemeente zijn. Boten
staan centraal in onze kerk, onze kerk is rijkelijk versierd met twee prachtige schepen
en een mooie punter aan het plafond. Na
de verbouwing in 2010 zijn de twee schepen
gerestaureerd door familie Heijndermans.
Onlangs is de punter gerestaureerd door de
heer Jelle Kaptein uit Urk. De heer Doorn
woont in Oldemarkt en werkt voor 50% in
de Protestantse Gemeente Rutten, daarnaast gaat hij één dag in de week, of te wel
22% bij ons in de gemeente aan het werk.
De afgelopen maanden heeft hij al kennis
gemaakt met verschillende gemeenteleden.
In het nieuwe jaar hopen we dan ook het
kerkelijk werk weer te kunnen uitbreiden.
Op zondag 15 november jl. ging Ds. W.J.
Menkveld uit Wanneperveen bij ons voor.
Dominee Menkveld is eind 2019 bij onze
gemeente betrokken als consulent. Hij staat
ruim twaalf jaar als predikant in Wanneperveen relatief vlak bij ons in de buurt, maar is
deze zondag voor het eerst bij ons voorgegaan. Het komende jaar zal de betrokkenheid bij onze kerkenraad en gemeente blijven. Mocht u vragen hebben naar aanleiding
van bovenstaande, dan bent u van harte welkom bij een van de kerkenraadsleden. We
hopen op een prettige samenwerking.
In Memoriam Marrigje Mulder.
Op 11 december 1922 werd “Tante Marrie, zoals we haar in Kuinre en omstreken
kennen, geboren in Kuinre. Ze groeide op
met haar zus Korrie en haar broers Jaap,
Yme, Lucas en Jan. Marrie ging in Kuinre
naar de lagere school waar ze acht klassen
goed heeft doorlopen. Haar vader Jelte was
slager, daarnaast werd er ook een boerderij
met koeien gerund. Met zijn broer Lucas die
in Oldemarkt een slagerij had, werkte hij
samen. Als er een koe geslacht werd deelden de broers de koe. Met paard en wagen
werd de halve koe dan vervoerd naar Oldemarkt. Soms ging Marrie met haar oom mee
naar Oldemarkt. Ze bleef dan bij haar oom
en tante logeren en met paard en wagen
ging ze de daaropvolgende week weer terug
naar huis. Thuis hielp Marrie haar moeder in
de huishouding want met zo’n groot gezin
was er altijd wel wat te doen. Toch bleef er
ook vrijetijd over want als ze vrij was ging
ze zwemmen bij het “Hoekje” dat was een
klein strandje aan de Zuiderzee. In de Tweede Wereldoorlog werd de Zuiderzee ingepolderd en kwam daar een eind aan. Wandelend met haar vriendin Stijn Visser zag ze
hoe iedere week de zee steeds verder weg

zondag 20 december 2020

kwam te liggen. Toen ze 18 jaar oud was
ging ze werken in de slagerij. Eerst bij haar
vader later bij haar broer Lucas en weer
later bij haar neef Jelte. De slagerij was haar
lust en haar leven. Onsje meer onsje minder
de klant was koning. Ze sloot dan ook steevast af met: Anders nog iets van uw dienst”?
Toen Marrie 65 jaar werd, is ze gestopt met
werken in de slagerij, ze ging met pensioen.
Voor meer dan 40 jaar trouwe dienst heeft
zij een koninklijke onderscheiding gekregen.
Haar zus Korrie was al met pensioen en
Marrie zag er best een beetje tegenop om
met z’n tweeën thuis te zitten. Stilzitten
was niet echt een hobby van tante Marrie.
Gelukkig kregen ze al vrij snel nieuwe buren.
Korma en Gerrit en hun gezin brachten
gezelligheden afleiding bij hun binnen want
bij de “Snippes” was altijd wel werk aan de
winkel. - 9 - De beide dames hebben zich
weinig verveeld. Ritjes in de auto of een
rondje lopen. Spelletjes tot diep in de nacht.
Sokken breien voor de Bazar, oppassen op
de kinderen van neven en nichten het maakte niet uit hoe laat je thuiskwam. Na het
overlijden van zus Korrie werd het toch wel
erg stil in huis. Ze maakte een nieuwe dagindeling. Dagelijks begon ze met het uitpakken van de vaatwasser bij Gerrit en Korma.
Ze bleef haar steentje bijdragen in dit voor
haar zo belangrijke gezin. Met tv kijken en
lezen kon ze uren zoet zijn. De zondag was
en bleef een rustdag. De kerkgang werd niet
overgeslagen evenals het lezen in de bijbel.
Zowel de NBG als de Willibrord heeft Marrie met veel interesse gelezen en vergeleken. Nadat ze op 93-jarige leeftijd is gevallen
en een heup en pols heeft gebroken moest
ze langzamerhand toch inleveren. Vooral het
laatste jaar ging haar gezondheid achteruit.
De pijn kwam en ging niet meer weg. Op
16 september is Tante Marrie gestorven
op zevenennegentig-jarige leeftijd in haar
eigen huis aan de Henric de Cranestraat
met Korma in haar nabijheid. Tijdens de
afscheidsdienst in haar o, zo vertrouwde
godshuis in Kuinre hebben we benoemd
hoe tante Marrie haar leven betekenis heeft
gegeven en wat zij heeft betekent voor
velen. Met name voor het gezin van Korma
en Gerrit. Naast het gedicht “Voor de
Grens” hebben we de tekst van psalm 121
gelezen: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar komt mijn hulp” Marrigje Mulder
heeft haar “Berg” kunnen bedwingen, is “De
Grens” overgegaan in het geloof dat haar
hulp komt van de Heer die hemel en aarde
gemaakt heeft.
C. Mulder-Vaartjes
In Memoriam Roelof van Ens. Op 4
december 1943 werd Roelof geboren en op
8 november 2020 kwam hij te overlijden.
Bijna 77 jaar werd hij. Zijn leven had twee
belangrijke onderwerpen, zijn gezin en zijn
boerderij. Voor beide heeft hij zich met
alle kracht ingezet. Samen met zijn vrouw
Jenny van Ens-Lok kreeg hij drie kinderen,
Harco, Bert en Martina. Later volgden de
schoonkinderen en de kleinkinderen. Jenny
was erg belangrijk voor Roelof. Vanuit de
stevige basis van hun huwelijk kon hij zich
inzetten voor zijn gezin en bedrijf. Hij ging
daarin ver en was niet zuinig op zijn eigen
gezondheid zeker naarmate hij ouder werd
en er klachten kwamen die hem maanden
rustiger aan te doen vond hij dat moeilijk.
Het ziek zijn van zijn vrouw Jenny heeft hem
veel gekost. Hij zette zich volledig in en na
haar overlijden, op 15 januari 2018, werd
hij niet meer de oude en leverde hij steeds
meer in en moest steeds meer loslaten. Tot
het laatst mocht hij thuis wonen op zijn
geliefde boerderij. Tot het laatst ging hij Bert
‘helpen’ op het bedrijf. Hij was geen prater,
liet zich niet zomaar in zijn hart kijken, maar
wie met hem samenwerkte merkte waar hij
voor leefde. Veel goede herinneringen blijven erachter voor kinderen en kleinkinderen. De solide jeugd, de uitstapjes als gezin,
de sportieve prestaties, logeerpartijen van
de kleinkinderen, het zwembad in de tuin,
de hulp bij allerlei praktische klussen als verhuizen en wat er verder maar nodig was en
natuurlijk het 40-jarig huwelijk dat gevierd

15

mocht worden. Dankbaar terugzien op een
actief leven. Hoewel de klachten steeds
duidelijker werden en genezing niet meer
te verwachten viel kwam het einde toch
onverwacht. Vrijdag 13 november namen
we afscheid met een dienst in de kerk in
Kuinre en daarna op de begraafplaats in
Baarlo. In de dienst stonden we stil bij het
leven van Roelof, haalden herinneringen
op deelden dankbaarheid, luisterden naar
muziek. In de Bijbel lazen we van Jezus die,
als het avond is geworden slaapt in de boot
van zijn discipelen terwijl het stormt. Zo
gaat het meer dan eens in het leven. Als het
laat wordt, als we ouder worden dan kan
het gaan stormen. Gezondheid die ons in de
steek laat, kracht die minder wordt, geliefden die we moeten missen. In de storm
mogen we roepen tot Jezus. Het kan lijken
of Hij slaapt, of Hij ons niet hoort, maar dat
is schijn. Hij is er en Hij weet wat we meemaken. Hij brengt zijn kinderen veilig aan
de overkant. Die troost wensen we kinderen en kleinkinderen toe op de momenten
waarin ze hun vader en opa, Roelof van Ens,
missen. Ds. J. Menkveld.
Meditatief moment
Licht en donker! Licht en donker zijn woorden die al snel passen bij Kerstmis. De tijd
van het jaar met zijn korte dagen en lange
nachten doen daar flink aan mee. Het is van
oudsher een sfeervol feest met kerstbomen,
lichtjes en kaarsjes. Op zichzelf is daar niets
mis mee. Het gaat alleen wat snel. Te snel,
als je het geboorteverhaal van Jezus leest
volgens de evangelist Mattheüs. Die kiest
namelijk het donker als uitgangspunt. Heel
Bijbels is dat. Het eerste dat in Genesis
1 over de aarde gezegd wordt, is immers
dat het donker is en woest en leeg. In de
duisternis van de nacht valt het eerste licht
binnen. Het gebeurt ook bij Mattheüs als hij
over de geboorte van Jezus gaat vertellen.
Alleen: dat licht valt niet binnen met een
leger engelen dat de hemel in lichterlaaie
zet, zoals bij Lucas, maar met een jong stel
dat in een diepe, donkere nacht zit. Het
meisje is zwanger van een ander en de jongen weet daar geen raad mee. Het is nacht
als een engel hem in het oor fluistert dat
God grote bedoelingen heeft met dit kind.
Dat mag vooral niet in het duister blijven
maar moet aan het licht worden gebracht.
Jozef mag Maria dus niet verlaten, zoals de
jongen van plan was. Door stilletjes weg te
gaan en de verloving niet openlijk te verbreken, kon hij Maria de vernedering besparen.
Nee, Jozef moet vader zijn voor dit kind en
het officieel aangeven. Zo vindt Mattheüs
het ook belangrijk te vertellen dat er magiers uit het oosten komen met het verhaal
dat God de taal der sterren spreekt. Sterren
zie je alleen maar in de nacht en alleen dan
kunnen zij de weg wijzen naar Jeruzalem.
Uiteindelijk keren Jozef en Maria, gevlucht
voor Herodes, met hun kind terug naar hun
land. Inmiddels is Archelaüs koning, de zoon
van Herodes, dus dat voorspelt niet veel
goeds. Het blijft nacht. Maar er is een Messias die daarin de weg weet. Dwars door
het donker blijft het uiteindelijk voor eeuwig
Licht! Fijne, gezegende kerstdagen en een
goede jaarwisseling! Pastor Guus Doorn.
Zondagsschool Kuinre. Nog maar een
paar weken en dan zit de eerste periode van
het seizoen er alweer op. Een periode die
heel anders loopt dan we hadden verwacht
door de maatregelen rondom het corona.
We zijn er gelukkig al aardig aan gewend en
het gaat ook heel goed. Ook dit jaar komt
de leiding van de zondagsschool weer door
het dorp voor de jaarlijkse lijstcollecte.
Maar ja, door de corona hebben we de
manier van collecteren moeten veranderen.
Na zeker zevenenzestig jaar komen we niet
meer met een lijstcollecte maar met een
mooie oranje collectebus langs de deuren.
De collecte wordt gehouden van 14 t/m
19 december. Kunnen wij ook dit jaar op u
rekenen? Omdat we nu nog midden in de
maatregelen rondom het coronavirus zitten hebben we besloten om de viering van
Lees verder op pagina 16
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het kerstfeest, met een kerkdienst, dit jaar
niet te doen. Momenteel weten we ook nog
niet wat in december de regels zijn, maar
we willen geen risico lopen. We hopen
volgend jaar weer een mooie kerstviering
te organiseren. Voor de komende periode
vertellen we de volgende verhalen. Zondag
6 december is er geen zondagsschool i.v.m.
sinterklaas. Zondag 13 december vertellen
uit het boek ongelooflijke verhalen van Willeke Brouwer. Een boek waar het Kerstverhaal mooi is beschreven en wat we graag
vertellen en uiteraard een verwerking erbij.
Zondag 20 december is er ’s morgens geen
zondagsschool. We gaan ’s avonds wat leuks
doen met de kinderen. Zondag 27 december en 3 januari is het kerstvakantie. Zondag 10 januari lezen we het verhaal Marcus
1: 21 - 28. Zondag 17 januari lezen we het
verhaal uit Marcus 1: 29 - 39. Zondag 24
januari lezen we het verhaal uit Marcus 1:
40 - 45. Zondag 31 januari lezen we het
verhaal uit Marcus 2: 1 - 12. We hopen jullie
allemaal weer te ontmoeten op de zondagsschool. Mochten er nog wijzigingen komen
op bovenstaande dan horen jullie dat via de
nieuwsbrief. Groetjes, Joke, Jeanet, Trienette, Helma, Elise, Alieke en Linda
Financiën. De voorgaande jaren hadden wij na dankdag begin november een
gemeenteavond. Door de huidige omstandigheden kan dit helaas niet doorgaan. Op
de gemeenteavond werden de jaarcijfers
altijd besproken. Deze zijn natuurlijk wel
gemaakt en klaar. Op de website www.
kuinre.protestantsekerk.net kunt u een
samenvatting vinden. Uiteraard mag u de
boeken inzien en daarvoor kunt u een
afspraak maken door middel van een e-mail
naar scriba-kuinre@live.com of telefonisch
met een van de kerkenraad.
Verjaardagsbus. Onze gemeente heeft
een aantal vrijwilligers die op of rond uw
verjaardag bij u komen met een felicitatie
namens de gemeente. Echter door de corona zijn er vrijwilligers niet langs geweest wat
uiteraard heel begrijpelijk is. Als het allemaal
weer lukt komen we graag bij u met een
felicitatie en de collectebus. De vrijwilligers
zullen dan voor u en hun eigen veiligheid
buiten blijven staan.
Oudejaarscollecte. Elk jaar ontvangt
u eind van het jaar een brief met aangehechte acceptgiro voor een vrije gift voor
de oudejaarscollecte. Echter bij het maken
van de brieven is dit jaar iets fout gegaan bij
de Protestantse Kerk Nederland, dus het
kan gebeuren dat er dit jaar geen envelop
met acceptgiro bij u op de deurmat valt. U
kunt uiteraard uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL09 RABO 0361 2492
33 t.n.v. Kerkvoogdij Protestante Gemeente
Kuinre. Onze excuses voor het ongemak.
Beamerteam. In juli zijn de diensten
weer begonnen. De kerk is corona roof
ingericht en we houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Voor iedereen is de
gang naar de kerk (nog) niet mogelijk. Door
het beamerteam is er in de coronaperiode
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
voor het online uitzenden van de diensten.
Vanaf 5 juli jl. wordt wekelijks de dienst
gestreamd en u kunt dan live meekijken en
luisteren. Mocht u op zondagmorgen om
10.00 uur verhinderd zijn kunt u de dienst
later ook nog bekijken via YouTube, zoeken
op beamerteam Kuinre of kerk Kuinre. Ook
via de website van onze kerk kunt u op de
link komen. Elke week zijn er twee mensen
nodig om de dienst te streamen. Daarom
zijn we op zoek naar mensen die interesse
hebben om ons team te komen versterken,
zo is het u van harte welkom. Wilt u eerst
wat informatie dan kunt u bellen met familie Paulusma, 0527- 231539. Namens het

NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

beamerteam alvast bedankt.
In tijden van corona is het goed om naar
elkaar om te kijken en een beetje voor
elkaar te zorgen. Mocht u hulp nodig hebben, voor het halen van de boodschappen,
medicijnen, post wegbrengen enz. dan
mag u altijd Clara Mulder bellen op 0527231367. O ja, denk niet: “laat maar.” Nee
gewoon doen! We zijn er om elkaar te
helpen.
Als kerkenraad willen wij u vragen als
er ziekte is of behoefte aan een gesprek
contact op te nemen met de scriba of de
ouderling. Wij zijn graag op de hoogte.
Met een vriendelijke groet,
Protestantse Gemeente Kuinre.

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

Zondag 20 december: 4e advent. Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: dhr. G. Doorn
(Oldemarkt).
Donderdag 24 december: Kerstnachtdienst. Aanvang: 22.00 uur (online-viering).
Voorganger: ds. E. van Veen.
Dit jaar zal de kerstnachtdienst een heel
ander karakter hebben. Vanwege het coronavirus hebben we besloten om alleen een
zogeheten online-viering te houden, die te
volgen is via www.kerdienstgemist.nl Een
kerstnachtdienst is bij uitstek een dienst
waar we graag en luid mee willen zingen
met al die bekende kerstliederen. Kerst
zonder te kunnen zingen doet ons extra
zeer, tegelijkertijd doet het ons beseffen
hoe belangrijk het is dat we met elkaar het
virus weten te overwinnen. Niet samen
kunnen zingen, dat is de reden dat we een
onlineviering maken waarbij kunnen putten
uit bijvoorbeeld het kerstconcert van de
Woldklank en Kerkkoor afgewisseld met
nieuwe opnames en bijdragen. We doen ons
best er toch nog wat van te maken. En we
hopen dat we volgend jaar de kerstliederen
uit volle borst kunnen zingen.
Vrijdag 25 december: 1e kerstdag. Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: Mevr. L. Brugmans (Nunspeet). Organist: Jannes Lopers.
Zondag 27 december: Aanvang: 09.30
uur. Voorganger: ds. J. Kooistra (Dwingeloo).
Donderdag 31 december: Oudjaarsdag.
Aanvang: 16.00 uur. Voorganger: ds. E. van
Veen. Eindcollecte: Eindejaarscollecte.
Het jaar 2020 willen we afsluiten met een
gezamenlijke bijeenkomst, waarin we woorden uit de bijbel horen over oud en nieuw.
We zingen een paar liederen en we leggen
onze hoop en verwachtingen voor het nieuwe jaar 2021 bij God. Tegelijk is er ruimte
is voor ontmoeting. We vinden het fijn als
u en jullie komen om met elkaar het jaar te
besluiten.
Zondag 3 januari: Aanvang: 09.30 uur.
Voorganger: ds. E. van Veen.
De eerste zondag van 2021, Epifanie: het
feest van de verschijning van de Heer. Bij dit
feest horen drie evangelieverhalen, over de
ster die niet-joodse wijzen de goede weg
wijst, over de doop van Jezus en de bruiloft
te Kana. Deze zondag horen we over de
wijzen. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om elkaar de beste wensen voor
2021 te doen toekomen onder het genot
van een kopje koffie of thee.
Zondag 10 januari: Aanvang: 09.30 uur.
Voorganger: mevr. M.Hadnagy (Kampen).
Kerkdiensten
U bent van harte welkom tijdens de diensten in de kerk. Wel moet u van te voren

een plaats reserveren bij onze scriba, dhr.
Dekker: tel. 06-106 506 72 of scriba@pksteenwijkerwold.nl
Bij binnenkomst en bij het verlaten van
de kerk dient u een mondkapje te dragen.
De diensten zijn live 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. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Steenwijkerwold.
Bloemen
Met een hartelijke felicitatie voor zijn 90e
verjaardag zijn de bloemen uit de dienst
van zondag 6 december gebracht bij dhr. H.
van Pijkeren, Westenwold. Op zondag 13
december zijn de bloemen gebracht bij dhr.
G.H. Dolstra, Het Schild, als felicitatie voor
zijn bevestiging als ouderling.
Wij gedenken
Op 1 december is op 84-jarige leeftijd dhr.
Roelof Kreulen overleden. Hij woonde
aan de Bergsteinlaan op Tuk. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 8
december in onze kerk.
Roelof Kreulen is geboren op 2 februari
1936 te Ruinerwold , als tweede kind van
Roelof Kreulen en Klaasje Drost. Zijn vader
was veehouder en melkrijder en Klaasje
bestierde het huishouden. Naast Roelof
bestond het gezin uit zus Femmy en broertje Albert. Zijn moeder overleed echter al
op 35 jarige leeftijd.
Roelof doorliep de lagere school in Ansen
en bezocht de MULO in Ruinen, waarna
hij ging werken bij de melkfabriek in Ruinen. In die tijd kreeg hij verkering met zijn
buurmeisje Grietje Westenbrink en op 28
december 1962 traden zij in het huwelijk.
Omdat Roelof een baan had gekregen bij de
Opregte Steenwijker Courant verhuisden
zij naar Steenwijk. Grietje en Roelof kregen
samen twee zonen, Roel en Jan. Roelof volgende inmiddels een opleiding aan de handelsavond-school en solliciteerde in 1965 bij
Accountantskantoor Voerman.
Toen eind 1982 het kantoor Voerman
werd overgenomen besloot Roelof “voor
zichzelf” te beginnen. Dit werd best een
succes en vanwege de groei van het eigen
bedrijf verhuisden zij een paar maal van kantoorpand, en ook de beide zonen kwamen
in het bedrijf. In 1999 werd Grietje, zijn
vrouw, ziek en stopte Roelof met werken.
Zij kwamen toen ook op Tuk te wonen. In
2001 overleed zijn vrouw Grietje. In 2004
ontwikkelde zich meer dan vriendschap met
de overbuurvrouw Catharina Welbergen.
Samen hebben zij het heel goed gehad, wel
bleven zij ieder in hun eigen huis wonen.
Een grote hobby van Roelof was schaken,
tot op het laatst heeft hij dit gedaan. Hij
was natuurlijk lid van de schaakclub maar
ook op internet heeft hij duizenden partijen gespeeld. Roelof was betrokken bij
zijn gezin en volgde zeker het wel en wee
van zijn kleinkinderen. In 2017 werd Roelof
getroffen door een herseninfarct. Van de
gevolgen daarvan bleef hij last houden. De
laatste maand kreeg hij blaasontsteking, was
er erg ziek van. en kwam in het verzorgingshuis Zonnewiede in Giethoorn terecht.
Daar werd hij getroffen door een nieuwe
hersenbloeding. Uiteindelijk overleed hij op
1 december in het ziekenhuis in Meppel. In
de afscheidsdienst hebben we o.a. een paar
verzen gelezen uit Johannes 14. In het huis
van Mijn Vader zijn vele woningen. Roelof
Kreulen is thuisgekomen. Wij wensen zijn
kinderen, kleinkinderen, zijn partner, en alle
anderen, die Roelof Kreulen missen veel
sterkte en Gods zegen toe.
Giften
Ds. van Veen ontving tweemaal €20, - voor
de kerk. Hartelijk dank hiervoor.
Wij leven mee
Als u iets te melden heeft of door te geven
betreffende pastoraat, neem dan gerust
contact op met de ouderling of met de
predikant. Het leven van mensen is vaak
een weg van op en neer. Zo ook in onze
gemeente. Sommige mensen hebben veel

zorg nodig. Er zijn ook mensen voor wie
de toekomst onzeker is of die wachten op
spannende behandelingen of nadere onderzoeken. En dan zijn er de mantelzorgers die
soms zwaar belast worden, maar hun werk
met veel liefde doen. Alle zieken en hun
verzorgers sterkte toegewenst!
Tenslotte
We maken ons op voor de kersttijd. Een
andere kersttijd dan andere jaren. Geen
drukke kerstdiensten, geen drukke familiebijeenkomsten en dat juist in die gezellige
decembermaand. Het coronavirus is nog
altijd onder ons. Heel de wereld zucht er
onder. Het virus houdt geen rekening met
feestdagen. Bij het schrijven van deze woorden loopt het aantal besmettingen weer op
in ons land, en worden extra maatregelen
overwogen. Gelukkig lijkt het einde wel in
zicht, nu meerdere vaccins zo goed als klaar
zijn, al zal 2021 nog wel eerst in het teken
staan van dit virus en alle gevolgen die dit
heeft voor mensen en de economie.
Desondanks wens ik u een gezegend kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar.
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.
Lassche- Remijnse, 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
20 december 2020 om 10:00 uur in de
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. D.
Wolters voor te gaan. De organist is mw.
C. van den Berg. Collectes: Leger des Heils,
instandhouding van de eredienst, energiekosten. 4de Advent.
20 december 2020 om 19:00 uur in de
Grote Kerk, in deze dienst hoopt Kand.
A. Scheer voor te gaan. De organist is dhr.
A. Kroeze.
24 december 2020 om 22:30 uur in de
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. D.
Wolters voor te gaan. De organist is dhr. J.
Bredewout. Collectes: diaconie, instandhouding van de eredienst, fonds verwarmingsinstallaties.
Kerstnachtdienst.
25 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: Kerk in actie - kinderen in de knel, instandhouding van de
eredienst, fonds verwarmingsinstallaties.
wekkende prol
1ste Kerstdag.
lie. De volheid
26 december 2020 om 10:00 uur in dewordt voor on
Grote Kerk, in deze dienst hoopt Kinder- was het Woord
nevendienst voor te gaan. Collectes: Kerk in geworden…’ W
actie - kinderen in de knel, instandhouding In het begin wa
van de eredienst, fonds verwarmingsinstal- was bij God en
was in het begi
laties. 2de Kerstdag.
27 december 2020 om 10:00 uur in ontstaan en zo
de Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. van wat bestaat
W.H.B. ten Voorde voor te gaan. De orga- en het leven wa
sen. 5Het licht
nist is dhr. J. Tijssen. Collectes: Stichting
Woord en daad, instandhouding van de ere- de duisternis he
gekregen.
dienst, energiekosten.
27 december 2020 om 19:00 uur in de6Er kwam iema
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. L. gezonden; hij h
Hoornaar voor te gaan. De organist is mw. als getuige, om
opdat iedereen
C. van den Berg.
31 december 2020 om 19:30 uur in dewas niet zelf he
Kapel, in deze dienst hoopt ds. H.J.H. Pap te getuigen van
voor te gaan. De organist is dhr. H. Bontkes.dat ieder mens
kwam. 10Het W
Oudejaarsavond.
31 december 2020 om 19:30 uur in dede wereld is do
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. D. kende de were
Wolters voor te gaan. De organist is dhr. A. naar wat van he
Kroeze. Collectes: diaconie, instandhouding waren hebben
van de eredienst, onderhoudsfonds. Oude- hem wel ontvin
heeft hij het vo
jaarsavond.
ren van God te
1 januari 2021 om 10:30 uur in de
Johanneskerk, in deze dienst hoopt ds. D. natuurlijke wijz
Wolters voor te gaan. De organist is mw. C.verlangen of uit
uit God.
van den Berg. Nieuwjaarsdag.
14Het Woord
3 januari 2021 om 10:00 uur in de
bij ons gewoon
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds.
heid, en wij heb
H.J.H. Pap voor te gaan.
grootheid van d
3 januari 2021 om 19:00 uur in de
Grote Kerk, in deze dienst hoopt Ds W L Veel bekende k
gezongen en ge
Dekker uit Kampen voor te gaan.
10 januari 2021 om 10:00 uur in de Oud jaar in d
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. D. Ook aan een vr
een eind. We z
Wolters voor te gaan. Heilig Avondmaal.
10 januari 2021 om 14:30 uur in de Tijdens de oude
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. D. wil ik persoonli
die me het afge
Wolters voor te gaan. Heilig Avondmaal.
10 januari 2021 om 14:30 uur in de geraakt heeft. I
Kapel, in deze dienst hoopt ds. H.J.H. Pap lus: ‘Met de He
en waar de Gee
voor te gaan. Heilig Avondmaal.
10 januari 2021 om 19:00 uur in de vrijheid.’ Juist w
beperkt door a
Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds.
H.J.H. Pap voor te gaan. Heilig Avondmaal. gelen rondom e
vorm van vrijhe
Agenda
5 januari 2021 om 19:30 uur, Grote kerken- de beweging va
genomen.
raadsvergadering, Kapel.
Bij de dienst
Bij de dienst van 20 december
Op de laatste zondag van advent rond ik de om 19.30 uur in
serie preken over Jozef af. Alleen gaat het ter
Jezus Christus
nu om zijn ieuwtestamentische naamgedaag en tot in e
noot. We lezen Mattheüs 1: 18-25.
bewogen jaar a
Kerstnacht: geef licht!
De kerstnachtdienst heeft dit jaar een heel wereld en in on
bijzonder karakter. Door alle maatregelen avond van het j
denken over ee
kunnen we niet een fysieke dienst houde Hebreeën. H
den, met een groot koor. We willen wel
op een alternatieve manier hier vorm aan in stand 2en ho
geven. Op dit moment zijn we volop bezig want zo hebbe
met de voorbereidingen. De kopij voor de weten engelen
papieren GZ komt daarom iets te vroeg… om de gevange
maar houd de digitale nieuwskanalen en de gevangenzat, en
mensen die net
nieuwsbode in de gaten!
Maar alvast een tipje van de sluier. De avond 4Houd het huw
zal bestaan uit drie delen. Van 20.00-22.00 digheden, en ho
uur zal de kerk een doorstroom locatie zijn, want overspelig
waar mensen een kaarsje kunnen aansteken,veroordelen. 5L
een gebedsintentie in de kerstboom kun- door geldzucht
nen ophangen, (indien de drukte het toe- hebt. Hij heeft
laat) een moment kunnen zitten om naar zal ik u afvallen
muziek te luisteren en bij het vertrek een 6zodat we vol v
chocomel-to-go mee kunnen meenemen ‘De Heer is mij
en een kaarsje om licht door te geven aan zen. Wat zoude
7Denk aan uw
een ander. Om 22.30 uur start de online
God aan u hebb
kerstviering, te volgen via onze website.
Rond half twaalf willen we alles spetterend voorbeeld aan
afsluiten… maar over dat laatste kunnen we goed hoe hun l
nu nog niet al te veel zeggen. Meer informa- Christus blijft d
tot in eeuwighe
tie volgt!
Bij de dienst van 25 december 10.00 Nieuwjaarsdi
We beginnen h
uur in de Grote Kerk Kerst.
kerk. Om 10.30
Het feest van de geboorte van de Heer.
Naast een fragment uit het evangelie van voorgaan. Omd
Lukas willen we luisteren naar de indruk- dienst is, kunne
den toelaten. W
Lees verder op pagina 17Geef dat dan aa
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wekkende proloog op het Johannesevangelie. De volheid van het goddelijk heilsplan
wordt voor ons ontwikkeld.‘In het begin
was het Woord, en het Woord is vlees
geworden…’ Wat betekent dat voor ons?
In het begin was het Woord, het Woord
was bij God en het Woord was God. 2Het
was in het begin bij God. 3Alles is erdoor
ontstaan en zonder dit is niets ontstaan
van wat bestaat. 4In het Woord was leven
en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en
de duisternis heeft het niet in haar macht
gekregen.
6Er kwam iemand die door God was
gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam
als getuige, om van het licht te getuigen,
opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij
was niet zelf het licht, maar hij was er om
te getuigen van het licht: 9het ware licht,
dat ieder mens verlicht en naar de wereld
kwam. 10Het Woord was in de wereld,
de wereld is door hem ontstaan en toch
kende de wereld hem niet. 11Hij kwam
naar wat van hem was, maar wie van hem
waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie
hem wel ontvingen en in zijn naam geloven,
heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op
natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk
verlangen of uit de wil van een man, maar
uit God.
14Het Woord is mens geworden en heeft
bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de
grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Veel bekende kerstliederen zullen worden
gezongen en gespeeld.
Oud jaar in de Grote Kerk
Ook aan een vreemd en bewogen jaar komt
een eind. We zullen 2020 niet snel vergeten.
Tijdens de oudejaarsdienst in de Grote Kerk
wil ik persoonlijk afsluiten, met een tekst
die me het afgelopen jaar meer dan eens
geraakt heeft. In 2 Korintiërs 3 schrijft Paulus: ‘Met de Heer wordt de Geest bedoeld,
en waar de Geest van de Heer is, daar is
vrijheid.’ Juist wanneer de vrijheid wordt
beperkt door allerlei noodzakelijke maatregelen rondom een virus, kan een bijzondere
vorm van vrijheid ontstaan, wanneer je in
de beweging van Gods Geest wordt meegenomen.
Bij de dienst van oudjaar 31 december
om 19.30 uur in de Kapel in Sint Jansklooster
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! We sluiten een
bewogen jaar af. Er is veel gebeurd in de
wereld en in ons eigen land. Deze laatste
avond van het jaar 2020 hopen we na te
denken over een gedeelte uit de brief aan
de Hebreeën. Houd de onderlinge liefde
in stand 2en houd de gastvrijheid in ere,
want zo hebben sommigen zonder het te
weten engelen ontvangen. 3Bekommer u
om de gevangenen alsof u samen met hen
gevangenzat, en om de mishandelden als om
mensen die net zo’n lichaam hebben als u.
4Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver,
want overspeligen en echtbrekers zal God
veroordelen. 5Laat uw leven niet beheersen
door geldzucht, neem genoegen met wat u
hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit
zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’
6zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen:
‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’
7Denk aan uw leiders, die het woord van
God aan u hebben verkondigd, neem een
voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral
goed hoe hun levenswandel eindigt. 8Jezus
Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en
tot in eeuwigheid!
Nieuwjaarsdienst
We beginnen het jaar 2021 in de Johanneskerk. Om 10.30 uur zal ds. Dick Wolters
voorgaan. Omdat het een gezamenlijke
dienst is, kunnen we maar 15 gemeenteleden toelaten. Wilt u deze dienst bijwonen?
Geef dat dan aan via: reservering@her-

vormdvollenhove.nl of via: 06-29242811.
Bij de ochtenddienst van 3 januari in de
Grote Kerk
Epifanie het feest van de verschijning van
de Heer.
We willen nadenken over Mattheus 2:1-12
De wijzen uit het oosten. Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de
regering van Herodes, kwamen er magiërs
uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de
Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien
opgaan en zijn gekomen om hem eer te
bewijzen.’ 3Koning Herodes schrok hevig
toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met
hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen
te vragen waar de messias geboren zou
worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze
tegen hem, ‘want zo staat het geschreven
bij de profeet: 6“En jij, Betlehem in het land
van Juda, bent zeker niet de minste onder
de leiders van Juda, want uit jou komt een
leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim
de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen
weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar
Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur
mij bericht zodra u het gevonden hebt,
zodat ook ik erheen kan gaan om het eer
te bewijzen.’ 9Nadat ze geluisterd hadden
naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze
op weg, en nu ging de ster die ze hadden
zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef
staan boven de plaats waar het kind was.
10Toen ze dat zagen, werden ze vervuld
van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis
binnen en vonden het kind met Maria, zijn
moeder. Ze wierpen zich neer om het eer
te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind
geschenken aan: goud en wierook en mirre.
12Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te
gaan, reisden ze via een andere route terug
naar hun land.
Avondmaalszondag 10 januari
Net als in november willen we deze zondag
vier diensten beleggen (drie in de Grote
Kerk en één in de Kapel). Mensen die zich
hebben aangemeld voor de diensten, worden zo veel mogelijk uitgenodigd. Wilt u
diensten van de gemeente fysiek bij gaan
wonen? Geef u dan op via: reservering@
hervormdvollenhove.nl of via: 06-29242811.
Bij de middagdienst van zondag 10 januari om 15.30 uur in de Kapel
eerste zondag na Epifanie viering van het
Heilig Avondmaal “O alle gij dorstigen, komt
tot de wateren!” We willen nadenken over
een gedeelte uit Jesaja 55
Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
2Waarom geld betalen voor iets dat geen
brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen
kan?
Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
Bij de avonddienst van zondag 10 januari
om 19.00 uur in de Grote Kerk.
Eerste zondag na Epifanie viering van het
Heilig Avondmaal “O alle gij dorstigen, komt
tot de wateren!” We willen nadenken over
een ander gedeelte uit Jesaja 55: 6 Zoek de
HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
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 vrijdag 18.00
uur mailt, worden uw gebedspunten zondag
meegenomen tijdens de diensten.
Bouwbesluit Haven 2
Op dinsdag 8 december heeft de kerkenraad opnieuw vergaderd over de bouwplannen voor een nieuw multifunctioneel centrum nabij de kerk. Dankbaar zijn we voor
alle reacties en opmerkingen uit de gemeente. Een heel aantal van deze opmerkingen,
over bijvoorbeeld de indeling van de kelder
(pantry en toiletten), de dakconstructie
(rechte of scheve dakgoot), de grootte van
de lift, de warmte-installatie en watervoorziening op iedere verdieping, hebben geleid
tot kleine aanpassingen van het ontwerp.
Een aantal keuzes, zoals de precieze baksteen of dakpan, moeten nog gemaakt worden bij het definitieve ontwerp.
De kerkenraad heeft zich allereerst unaniem uitgesproken voor het bouwen van
een multifunctioneel centrum nabij de kerk.
Belangrijk om te markeren, dat ondanks
verschillen van mening over het ontwerp,
we allen één waren in het doel waarmee we
bezig zijn.
Vervolgens zijn we in discussie gegaan rond
het ontwerp. Los van de esthetica van het
gepresenteerde ontwerp, hebben we vooral
gesproken over de financiële kant van de
zaak. De budgetoverschrijding baart ons
zorgen. Ook voor de toekomst willen we
een positieve balans houden en als gemeente solvabel blijven. Het kan niet zo zijn dat,
omdat al het geld in “stenen” gaat zitten, we
niet meer in staat zijn om te bouwen aan de
geestelijke kant van de gemeente.
Wanneer een bouwproject te duur blijkt,
kun je grofweg twee kanten bekijken. Allereerst kun je opnieuw het programma van
eisen (PVE) bekijken, of je wellicht kleiner
kunt bouwen. In de tweede plaats kun je kijken of je meer inkomsten kunt genereren,
zodat het project wel financierbaar is. Als
kerkenraad hebben we geconstateerd dat
het PVE niet verder teruggeschroefd kan
worden. We hebben de ruimte die we nu
voor ogen hebben ook echt nodig. Natuurlijk kunnen ook op andere manieren de kosten omlaag gebracht worden, sleutelen aan
het ontwerp en inzetten op arbeid door
gemeenteleden. De bouwcommissie zal
deze zaken serieus onderzoeken, maar de
eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat deze
zaken geen tonnen zal besparen.
Daarmee komen we bij de tweede mogelijkheid: het genereren van meer inkomsten.
Toen we vorig jaar als gemeente het besluit
namen om Haven 2 aan te kopen, deden we
dat in de wetenschap dat we “dure grond”
kochten. Het totale kostenplaatje zou ruim
twee ton duurder uitpakken, omdat we
een woning aankochten die gesloopt moest
worden. We zijn al heel wat geld kwijt,
zonder dat er überhaupt iets gebouwd
is. Tijdens de gemeenteavond sprak een
gemeentelid dan ook uit, dat we voor dit
besluit ‘boter bij de vis’ moesten leveren.
En dat is een nuchtere en terechte opmerking. Wanneer we als gemeente kiezen voor
een mooi, nieuw gebouw op de locatie van
Haven 2, dan zullen we met elkaar ook voor
de financiering moeten zorgen.
Na al deze overwegingen lagen er twee
opties op tafel. Gaan we terug naar de
tekentafel om te kijken of we een goedkoper ontwerp kunnen realiseren, of gaan
we door met het huidig ontwerp (dat we
finetunen op gebruik en kosten) en doen
we een beroep op de gemeente om met
toezeggingen en acties het financiële gat van
zo’n twee ton te dichten? Twee derde van
de kerkenraad koos voor de tweede optie.
Samenvattend: we gaan door met het huidig
ontwerp, we kijken naar kostenbesparende
maatregelen, we willen het gebouw finetunen voor optimaal gebruik én we zullen
samen met de hele gemeente op zoek gaan
naar een deugdelijke financiering van het
geheel. Het één en ander betekent dat we
niet voor 31 december de bouwvergunning zullen aanvragen, maar dat we dus wel
gestaag verder gaan op de ingeslagen weg.
Bijbelkring 60+

Op woensdagochtend eens in de drie
weken komen we om 10 uur bij elkaar in
Tilvoorde. We gaan met elkaar (met inachtneming van alle Coronamaatregelen) in
gesprek rondom de thema’s die het Focusmateriaal ons aanreikt. In blok 4 denken we
na over ‘de gemeente van Jezus’. Voor dit
blok hebben we de volgende data geprikt:
13 januari, 3 februari, 27 februari, 17 maart
en 31 maart.
Neem voor meer informatie contact op
met Dick Wolters of Heidi Kramer.
Focus LiveStream
Ook in het nieuwe jaar gaan we verder met
de LiveSteam! Het blijkt in deze tijd een
ideaal medium om met elkaar verbonden te
blijven en relevante thema’s te bespreken.
Heb je geen tijd om met een kring mee te
draaien? Vind je het vanwege Corona nog
te spannend om bij elkaar te komen? Of is
een kring überhaupt niets voor jou en wil
je liever digitaal informatie tot je nemen?
Ds. Dick Wolters zal eens in de drie weken
een live-stream verzorgen via zijn YouTube
kanaal! De link is te vinden via de website
van de kerk. In drie kwartier krijg je de
hoofdgedachten van een focusgesprek aangeboden en word je uitgedaagd om hierover
na te denken. Dat kun je voor jezelf doen, je
kunt dat delen met vrienden en via de chat
of WhatsApp je vragen stellen.
Voor blok 4 zijn de volgende data geprikt:
12 januari, 9 februari, 2 maart, 16 maart
en 30 maart. Het is steeds op een dinsdagavond en begint om 20 uur. Maar de
uitzending kun je ook op een later moment
terugkijken!
Gesprekskring Focus
Na de kerstvakantie hopen we verder te
gaan met de Focus- en gesprekskring.
In die komende periode tot en met Pasen
staat blok 4 van Focus centraal, met als
thema: ‘De gemeente van Jezus’.
In Christus zijn we aan elkaar gegeven als
broers en zussen, jong en oud, als kinderen
van de Vader.
Een voorrecht en kwetsbare opdracht tegelijk, omdat van de manier waarop we samen
kerk van Christus zijn, ook iets hopen uit
te stralen aan de mensen in ons eigen netwerk.
Een nieuw blok is een mooi instroommoment ook voor gemeenteleden die nog
niet eerder deelgenomen hebben aan een
gesprekskring.
Data: 26 januari; 9 februari; 23 februari; 9
maart en 23 maart.
Plaats: Kapel in Sint Jansklooster, (Molenstraat 33)
Aanvang 19.30 uur om 21.00 uur proberen
we af te sluiten.
Inlichtingen: ds. Hendri Pap tel.
06-83195810
Giften
De Diaconie ontving via ds. Pap €20.00.
Ds. Wolters ontving 80,- voor de verbouwplannen, 50,- voor zending in Praag en 30,voor zorgmaatje.
Hartelijk dank voor deze giften.
Overledenen kerkelijk jaar 2019-2020
Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 22 november, hebben we
in onze gemeente de volgende namen
genoemd van gemeenteleden die ons zijn
voorgegaan:
23 november, Dirk van Dijk, 93 jaar.
1 december, Jan Winters, 83 jaar.
8 december, Johannes Boes, 81 jaar.
10 december, Marten van Benthem, 83 jaar.
20 december, Femmie Pit, 49 jaar.
24 januari, Jentjen de Olde-Prins, 93 jaar.
7 februari, Joop Zweistra, 60 jaar.
18 februari, Ledigje Zandbergen-Dikken,
92 jaar.
23 februari, Geert Klaas Oetze Bos, 87 jaar.
27 februari, Hendrikje Jongman Lassche,
78 jaar.
4 maart, Jan Willem van Welie, 87 jaar.
23 maart, Aaltje Winters-van der Linde,
64 jaar.
30 maart, Hoege Jordens, 86 jaar.
7 april, Willem Hilleginius Koerts, 80 jaar.
24 april, Grietje ten Napel, 90 jaar
5 mei, Elisabeth Regina Ket, 96 jaar.
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10 mei, Truide Mooiweer-Lassche, 80 jaar.
27 mei, Jan Weever, 84 jaar.
6 juli, Annigje Dekker-Heite, 77 jaar.
13 juli, Jurriën Visscher, 86 jaar.
28 juli, Geertje Janna Tuik-Helmhout, 86
jaar.
29 juli, Hendrik Lassche, 86 jaar.
22 augustus, Albert Hoogstede, 74 jaar.
18 september, Maria Visscher-van Sloten,
84 jaar.
24 september, Willemina Alberta Bruggen,
78 jaar.
27 oktober, Roelof Mooiweer, 82 jaar
Zondagsschool ‘De Regenboog’
Geachte gemeenteleden,
Op donderdag 24 december om 19.00 uur
hopen we in de Kapel het kinderkerstfeest
te vieren. Deze kerstviering is dit jaar vanwege Corona, alleen voor genodigden. Ook
de kerstcollecte voor het Kinderkerstfeest
vindt dit jaar op een andere wijze plaats.
Inmiddels heeft u, via een kaartje in de
brievenbus, bericht gehad met de verschillende mogelijkheden om uw gift te doen.
Wij danken u hartelijk voor uw gaven! De
kinderen en leiding van Zondagsschool ‘De
Regenboog’ wensen u alvast een gezegend
Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
Kinderkerstfeest 2020 ‘Kerst on wheels’
Escaperoom in je eigen auto.
Kinderkerstfeest wordt dit jaar een spannende escaperoom om het Kerstkind te
vinden. Lukt het jullie om de geheime code
te ontdekken? SPANNEND! Durf je het
aan om mee te doen?! Ja toch! Wanneer:
Tweede Kerstdag
Uitleg start om 10 uur via de livestream
van de kerk. Aanmelden via kindernevendienst@hervormdvollenhove.nl
Graag het aantal kinderen en hun leeftijd
doorgeven (i.v.m. kerstboekje)
Gezamenlijke evangelisatiecommissie
Vanaf zondag 13 december 12.00 uur is de
3e adventsuitzending te zien en te oren van
de evangelisatiecommissie. Naast advent- en
kerstliederen is er een lezing uit de bijbel
en een korte meditatie. De uitzending is
te bekijken via YouTube en te vinden via
“digitale kerstwandeling Vollenhove/ Sint
Jansklooster 2020”. Via diverse manieren
wordt ook een QR-code getoond dan is de
uitzending nog eenvoudig te openen. De
evangelisatiecommissie wenst u een goede
advent en voorbereiding op kerst toe.
De Bijbel open bij Stichting Ankerboeken
Bij uitgeverij Royal Jongbloed zijn 2 prachtige Bijbeluitgaven verschenen die we graag
onder uw aandacht brengen. Beide uitgaven,
de Gespreksbijbel en de bijbel van DagelijkseBroodkruimels zijn in de versie van de
herziene Statenvertaling. De Gespreksbijbel
is zeer geschikt om met kinderen van 7-12
jaar in gesprek te komen over het gelezen
Bijbelgedeelte. Deze bijbel biedt handvatten
om het geloofsgesprek met de kinderen te
voeren. De uitgave is geïllustreerd en voorzien van stukjes tekst: een leesprikkel, een
gesprek en een stukje uitleg. Je wordt a.h.w.
geprikkeld om goed te lezen, te luisteren; er
worden vragen gesteld om over het gelezen
gedeelte in gesprek te komen. Leeslijnen,
een lijst met sleutelwoorden en opdrachten
nodigen uit om actief met het Woord aan
de slag te gaan.
De Bijbel van DagelijkseBroodkruimels is
een notitiebijbel; de opmaak is in één kolom
met daarnaast de mogelijkheid persoonlijke
gedachten en aantekeningen te schrijven.
De bijbel is voorzien van de bekende DagelijkeBroodkruimels illustraties. De redactie van deze uitgave nodigt ons uit om de
bijbel ook echt te gaan bestuderen, via de
zg. OER-methode. Opschrijven en observeren, erkennen en eerlijk zijn, repeteren en
reflecteren. Om te groeien in geloof zijn er
kernbegrippen: bidden, lezen, stil zijn, luisteren, schrijven, reflecteren en repeteren. Wij
( Stichting Ankerboeken) wensen u deze
kernbegrippen toe als u in deze prachtige
uitgaven aan het lezen slaat.
We hebben beide uitgaven op voorraad
Lees verder op pagina 18
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genomen, u kunt ze inzien bij de marktkraam of na een telefonische afspraak. In de
marktkraam is een ruime sortering kerstartikelen en kerstkaarten(goede en gezegende
dagen) aanwezig. Tot ziens op de markt!
Komt u niet op de markt dan kunt u uw
bestelling ook telefonisch doorgeven aan
Arie Ruitenbeek, tel: 0527-243545 en Jan
Bijleveld, tel: 0527-243491. Uw bestelling
wordt gratis thuis bezorgd.
Tot slot wensen wij u Gezegende kerstdagen en een verwachtingsvol nieuwjaar.

Vollenhove

S TAD

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

Kerstgroet
In deze donkere dagen voor kerst is het lang
niet altijd gemakkelijk om aan huis gebonden te zijn. Zeker door alle omstandigheden
die er dit jaar bijkomen vanwege een virus
dat de hele wereld in z’n greep houdt. Eenzaamheid speelt veel mensen – zowel jongeren als ouderen – parten. Alles is anders,
en ook de komende feestdagen kunnen
en mogen we dit jaar niet vieren zoals we
gewend zijn. Geen massale kerstzang…
Geen ‘Ere zij God’…
Geen gezelligheid met grotere groepen
familie en vrienden…
Toch willen we ook dit jaar kerstfeest vieren. We gedenken de geboorte van onze
Heer en Heiland. Hij wil een Licht in de
duisternis zijn. Met Hem als het licht op
ons pad mogen we de komende feestdagen beleven en het nieuwe jaar ingaan.
Ondanks alle duisternis die er in ons leven
kan zijn door pijn en verdriet, door gemis
en eenzaamheid, wil Jezus als het Licht van
de wereld ons omringen en het donker
verdrijven.
Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken
een licht der lichten opgegaan
Komt tot zijn schijnsel, alle volken
en gij, mijn ziele, bid het aan
Het komt de schaduwen beschijnen
de zwarte schaduw van de dood
De nacht der zonde zal verdwijnen
genade spreidt haar morgenrood.
Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.
Zijn naam is Wonderbaar, Zijn daden
zijn wond’ren van genaad’ alleen.

Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor ‘t oog des Vaders treên.
Namens Sjoerd wens ik u en jullie allemaal
fijne en gezegende kerstdagen en Gods
zegen voor het nieuwe jaar.
In Christus verbonden, Heidi Kramer
Kerstgroet
Namens Janneke en de kinderen wil ik u
allen rijk gezegende kerstdagen toewensen.
Het wonder van kerst zit hem niet in het
hemelse: in engelen, stralend licht en schitterende lofgezangen. Het wonder van kerst
zit hem in het aardse: in een kribbe, een
kind en de herders – het uitschot van de
samenleving. Want dat God hemels was, dat
wisten we wel. Maar dat God deze aarde
met ons wilde delen. Dat Hij mens wilde
worden. Dat Hij onze armoede en onze
schuld wilde dragen. Dát is het grootste
wonder van kerst. Komt verwondert u hier
mensen!
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

Pastoraal medewerker Henk Lok
neemt afscheid
Helaas heeft Henk Lok vanwege gezondheidsredenen zijn taak als pastoraal medewerker moeten neerleggen.
We willen hem hartelijk danken voor al het
werk dat hij mocht doen in de wijk. We
wensen hem en zijn vrouw alle goeds toe en
Gods zegen.
Catechese rondom de jaarwisseling
We wensen alle catechisanten een goede
kersttijd en gezegende jaarwisseling toe.
Wees voorzichtig. Ondanks de coronamaatregelen konden we samen toch veel en vaak
plezierig doen. Hartelijk dank!
We beginnen d.v. het nieuwe jaar op maandag 11 januari bekende plaats en tijd!
Heidi Kramer, Grietje de Olde, ds. Hendri
Pap
Gesprekskring Focus
Na de kerstvakantie hopen we verder te
gaan met de Focus- en gesprekskring.
In die komende periode tot en met Pasen
staat blok 4 van Focus centraal, met als
thema: ‘De gemeente van Jezus’.
In Christus zijn we aan elkaar gegeven als
broers en zussen, jong en oud, als kinderen
van de Vader.
Een voorrecht en kwetsbare opdracht tegelijk, omdat van de manier waarop we samen

kerk van Christus zijn, ook iets hopen uit
te stralen aan de mensen in ons eigen netwerk.
Een nieuw blok is een mooi instroommoment ook voor gemeenteleden die nog
niet eerder deelgenomen hebben aan een
gesprekskring.
Data: 26 januari; 9 februari; 23 februari; 9
maart en 23 maart.
Plaats: Kapel in Sint Jansklooster, (Molenstraat 33)
Aanvang 19.30 uur om 21.00 uur proberen
we af te sluiten.
Inlichtingen: ds. Hendri Pap tel.
06-83195810
Geen kerstcantate gedichtt van Hans
Andreus
Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.
Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.
En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar
aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dan van puur licht
kind is en woord.
Ten slotte,
We wensen u allen goede en gezegende
dagen toe, een zalig kerstfeest en gelukkig
nieuw jaar.
Thea en Hendri Pap

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

Zoals de zon de maan verlicht,
zal eens een Bron van Levend Licht
ons vinden in het duister.
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 op zondag 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.
Voor de dienst van 25 december: aanmelden voor 23 december 16.00 uur o.v.v.
25 december en Belt-Schutsloot. Wanneer
er plaats is krijgt u een bevestiging voor 24
december 12.00 uur.
Voor de dienst van 26 december: aanmelden voor 23 december 16.00 uur. Wanneer
er plaats is krijgt u een bevestiging voor 24
december 12.00 uur.
Voor de dienst van 31 december: aanmelden voor 30 december 16.00 uur. Wanneer
er plaats is krijgt u een bevestiging voor 31
december 12.00 uur.
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 voorzichtigte zijn. Zij beslissen zelf of
zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).
-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.
Kerkdiensten Wanneperveen:
Er worden wekelijks kerkdiensten gehouden
in de kerk te Wanneperveen om 11:00 uur.
- Tijdens de dienst is een organist aanwezig
- Het beamerteam zal zorgen dat de teksten van de liederen en de liturgie op het
scherm komen
- Tijdens de diensten wordt niet gezongen
- Men hoeft zich vooraf niet aan te melden
- Coronamaatregelen als max. aantal kerkgangers, afstand en goede ventilatie worden
opgevolgd
Er wordt naar gestreefd om de diensten
van 24 en 25 december ook met beeld uit
te zenden.
Voor deze diensten moet u zich wel aanmelden.

Hartelijk welkom in de kerk te Wanneperveen.
Diensten 20 december – 4e Advent:
Belt-Schutsloot – 09.30 uur – Voorganger:
ds. W.J. Menkveld
- 1e collecte: Diaconie
- 2e collecte: Kerk en onderhoud
- 3e collecte: KND
Wanneperveen – 11.00 uur – Voorganger:
ds. W.J. Menkveld
- 1e collecte: Diaconie
- 2e collecte: Kerk en onderhoud
- 3e collecte: doel KND
Dienst 24 december – Kerstavond
Wanneperveen – 19.00 uur – Voorganger:
ds. W.J. Menkveld.
Collecte: Stichting Brederwiede help Roemenië
Diensten 25 december – 1e Kerstdag
Belt-Schutsloot – 9.30 uur – Voorganger:
ds. W.J. Menkveld
Wanneperveen – 9.30 uur – Voorganger: ds.
T. Veenstra, Kampen
- 1e collecte: Kinderen in de knel
- 2e collecte: Kerk en onderhoud
Dienst 26 december – 2e Kerstdag
Belt-Schutsloot – 9.30 uur – Voorganger:
ds. W.J. Menkveld – m.m.v. de Kindernevendienst
- 1e collecte: St. Brederwiede helpt Roemenië
- 2e collecte: Kerk en onderhoud
Diensten 27 december:
Belt-Schutsloot – 9.30 uur – Voorganger:
ds. W.J. Menkveld
Wanneperveen – 11.00 uur – Voorganger:
ds. W.J. Menkveld
- 1e collecte: Diaconie
- 2e collecte: Kerk en onderhoud
Dienst 31 december: (gezamenlijke
dienst)
Belt-Schutsloot – 19.00 uur – Voorganger:
ds. W.J. Menkveld
- 1e collecte: Diaconie
- 2e collecte: Kerk en onderhoud
- 3e collecte: Eindejaarscollecte
Diensten 3 januari:
Belt-Schutsloot – 11.00 uur – Voorganger:
ds. W.J. Menkveld
Wanneperveen – 09.30 uur – Voorganger:
ds. W.J. Menkveld
-1e collecte: Diaconie
-2e collecte: Kerk en onderhoud
Diensten 10 januari:
Belt-Schutsloot – 11.00 uur – Voorganger:
ds. W.J. Menkveld
Wanneperveen – 09.30 uur – Voorganger:
ds. W.J. Menkveld
- 1e collecte: Diaconie
- 2e collecte: Kerk en onderhoud
Bloemen:
De bloemen van zondag 6 december werden bestemd voor de heer J. de Goede
i.v.m. een ziekenhuisopname. In Wanneperveen zijn er bloemen gebracht bij de heer
Lees verder op pagina 19
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A. Huisman in Nijeveen en de heer A. van
der Veen in de Schiphorst. Beiden zijn jarig
geweest.
Verantwoording:
De diaconie collecte van 6 december heeft
in W’veen €52,25 opgebracht.
Collectemunten BS:
Wanneer uw voorraad collectemunten
op is kunt u contact opnemen met Gerrit
Knobbe.
Hij komt uw bestelling thuis bezorgen.
Kerkenraadsverkiezingen:
Voor Belt-Schutsloot
De kerkenraad is heel blij u te kunnen meedelen dat Gerco Kingma, nadat hij in januari
verkozen werd in het ambt van ouderling en
hiervoor toen heeft bedankt, onlangs heeft
besloten het ambt van ouderling toch te
willen aanvaarden.
En verder zijn vanuit de gemeente aanbevolen en door de kerkenraad verkozen:
- in de vacature ouderling: Gré van de BeltTimmerman
- in de vacature ouderling kerkrentmeester:
Harm Lassche
Wanneer u dit leest zal inmiddels bekend
zijn of zij het ambt aanvaarden.
Wanneperveen
De verkiezingen in W’veen worden in januari weer opgepakt.
Jarigen:
Een hele rij jarige 80+ers in januari:
02-01 Mw. G. Knobbe-Aarten, 84 jaar.
11-01 Dhr. A. Oosterhof, 86 jaar.
12-01 Dhr. A. Hoorn, 88 jaar.
14-01 Dhr. J. van de Belt, 80 jaar.
15-01 Mw. W.F. Rodermond-de Niet,
87 jaar.
22-01 Dhr. M.A. Winters, 83 jaar.
26-01 Mw. H. Smit-Vos, 85 jaar.
27-01 Dhr. M. Lok, 84 jaar.
28-01 Dhr. G.J. Klomp, 87 jaar.
Het is nog niet zover maar toch alvast van
harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.
Namens de kerkenraad wens ik u/jullie
allen ondanks alle beperkingen gezegende
Kerstdagen en een gezond en corona vrij
2021, met een vriendelijke groet, Roelie
Lok-Lok, scriba.
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.
Niet geschikt
Daar ben ik helemaal niet geschikt voor, dat
kan ik helemaal niet, wordt ook als reden
genoemd dat men van het ambt afziet.
Natuurlijk kent men zichzelf het beste maar
daarbij moet men bedenken, dat de kerkenraad met zorgvuldigheid gemeenteleden
uitkiest voor het ambt.
Nu is de kerkenraad niet zo maar een aantal mensen bij elkaar. Nee, de kerkenraad
vertegenwoordigt de gemeente van Christus en vergadert in Zijn naam. Tijdens de
bevestiging van ambtsdra¬gers is de eerste
vraag: “Bent u er van overtuigd dat Christus
u geroepen heeft het ambt te vervullen”? Ik
wil hiermee zeggen, dat als de kerkenraad
u vraagt, Christus u eigenlijk vraagt en u
hier¬voor geschikt acht. Twijfels hebben
we allemaal, maar vertrouwen in de Heer
dat Hij ons zal leiden en bijstaan in ons
werk als ambtsdrager, zal deze twijfels toch
wegnemen? Hij heeft u toch geroepen? Zet
uw licht niet onder de korenmaat, begraaf
uw talent met diep in de grond, maar wees
dankbaar voor het ver-trouwen dat Hij in
u stelt.
Praktische zaken helpen u op weg. Iedere
nieuwe ambtsdrager krijgt gelegenheid om
(meestal 3 avonden) een cursus te volgen,
voor elke ambt een eigen cursus. Verder
werkt u samen met de andere ouderlingen
en ook samen met de hele kerkenraad. De
gewone huisbezoeken worden meestal met
z’n tweeën gedaan. Een goede manier om
ervaring op te doen en het te leren. Zoals u

ziet staat u er beslist niet alleen voor, reden
genoeg om niet langer te twijfelen aan uw
eigen mogelijkheden.
In de volgende aflevering wil ik het met u
hebben over het argument: “Daar ben ik
niet goed genoeg voor.
Vanuit de Pastorie
Het is niet de bedoeling dat het contact
met de gemeente in Urk een wekelijks
onderwerp wordt op deze plek, maar ik
begrijp ook dat u graag wilt weten hoe het
er voor staat. Het proces gaat nog steeds
verder. Deze week mag de gemeente
bezwaar maken tegen de gevolgde procedure en de week daarna kan er een beroep
worden uitgebracht. De beslissing zal dan
in de 1e week van januari vallen. Ik waardeer uw meeleven en gebed zeer. Het is
een complex proces met verstrekkende
gevolgen. Menselijk gesproken weet je nooit
zeker of je de goede keus maakt. Hoeveel
afwegingen en gedachten je er ook aan
besteed. Het belangrijkste is de leiding van
God door zijn Geest en het vertrouwen dat
wat Hij op die manier aanwijst daarna ook
in de praktijk zal blijken de juiste beslissing
te zijn geweest. Vaak zijn wij er beter in om
dat terugkijkend te concluderen dan dat
we dat van te voren weten. Tijdens advent
denken we aan Jezus die ‘roeping’ had om
naar deze wereld te komen. Wist Hij van te
voren dat het helemaal goed zou komen?
Met de Bijbel in gedachten zeggen we al snel
ja. Natuurlijk, God weet toch alles en Jezus
kon als Gods Zoon toch niet falen? Nee,
en toch … Zou het voor Jezus als mens
altijd zo duidelijk zijn geweest, of kende
Hij momenten van twijfel en aanvechting,
niet alleen omdat het zwaar was, maar ook
omdat Hij twijfelde aan de goede afloop?
We kunnen er weinig over zeggen of zeker
over weten. Wel weten we dat ons leven,
met alle keuzes daarin, veilig is in Gods
handen omdat Jezus voor ons zijn roeping
volgde, de goede keus maakt en vol hield
tot alles was volbracht.
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 20 december 9.30 uur: In deze
dienst gaat da. Liesbeth Muilwijk-Huis uit St.
Annaparochie voor. Ouderling van dienst
is Henry Bos en het orgel wordt bespeeld
door Ake Menno van der Vinne. De uitgangscollecte is voor het onderhoudsfonds.
De bloemen worden bezorgd door de
diaconie en de zorg voor de kinderen is in
handen van alle leiding. De opname wordt
rondgebracht door Benia Lenstra. De
ophaaldienst wordt verzorgd door Cor Sijbesma (0521-588093).
Kerstnachtdienst 24 december 21.30
uur: In deze dienst gaat ds. Gerrit van den
Dool voor. Ouderling van dienst is Feikje
Kloosterman en de vleugel wordt eveneens
bespeeld door ds. Gerrit van den Dool.
De deurcollecte is voor het orgelfonds. De
ophaaldienst wordt verzorgd door Geert
Dedden (0521-522489).
1e Kerstdag 25 december 9.30 uur:
In deze dienst gaat ds. Gerrit van den Dool
voor. Ouderling van dienst is Henry Bos en
het orgel wordt bespeeld door Ake Menno
van der Vinne. De zorg voor de kinderen is

in handen van Gonnie Logchies. De deurcollecte is voor Kinderen in de knel. De
ophaaldienst wordt verzorgd door Adrie
Winters (0521-588515).
Zondag 27 december 9.30 uur: In deze
dienst gaat da. Y. Riemersma-Beintema uit
Heerenveen voor. Ouderling van dienst
is Feikje Kloosterman en het orgel wordt
bespeeld door Ake Menno van der Vinne.
De uitgangscollecte is voor het plaatselijk
kerkenwerk. De bloemen worden bezorgd
door Meinie ter Meer en de zorg voor de
kinderen is in handen van Hildagard Ruiter. De opname wordt rondgebracht door
David Raggers. De ophaaldienst wordt verzorgd door David Raggers (0521-589515).
Oudejaarsdienst 31 december 19.30
uur: In deze dienst gaat ds. Gerrit van den
Dool voor. Ouderling van dienst is Henry
Bos en het orgel wordt bespeeld door
Theun Hoen. De deurcollecte is voor het
oudejaarscollecte. De ophaaldienst wordt
verzorgd door Klaas Klarenberg (0521588863).
Zondag 3 januari 9.30 uur: In deze
dienst gaat onze eigen predikant ds. Gerrit
van den Dool voor. Ouderling van dienst
is Feikje Kloosterman en het orgel wordt
bespeeld door dhr. Beintema. De uitgangscollecte is voor het plaatselijk pastoraat.
De bloemen worden bezorgd door Ypie
Klarenberg en de zorg voor de kinderen is
in handen van Cathi Herijgers. De opname
wordt rondgebracht door Klaas Klarenberg.
De ophaaldienst wordt verzorgd door Gerrit Hop (0521-854343).
Zondag 10 januari 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 René van
Rijn. De uitgangscollecte is voor het onderhoudsfonds. De bloemen worden bezorgd
door Mirjam Hunze en de zorg voor de
kinderen is in handen van Marga en Charita.
De opname wordt rondgebracht door Janny
Hop. De ophaaldienst wordt verzorgd door
Cor Sijbesma (0521-588093).
Bij de diensten. Dit zondagsblad is voor
vier weken. Op vrijdag 15 januari ontvangt
het eerste GZ van 2021. De komende
weken staan een aantal mooie diensten op
de rol. In de dienst van aanstaande zondag
gaat een onbekende predikant voor. Echter
voor de mensen die al langer in Willemsoord wonen, moet de naam niet geheel
onbekend zijn. Da. Liesbeth Muilwijk-Huis
uit St. Annaparochie kunt u nog kennen uit
haar eerste gemeente: Beltschutsloot. Daar
stond zij van 1991-1996. Haar man was in
die tijd predikant in Wanneperveen. Daarna
woonden ze in Bergentheim om vervolgens naar St. Annaparochie te gaan. Da. Yt
Riemersma op 27 december is één van de
vaste gastpredikanten. Da. Tia Braam ging
op 2e Advent voor en is er opnieuw op 10
januari.
Na de eerste dienst in het nieuwe jaar is het
gebruikelijk om oliebollen en knijpertjes te
eten na de dienst. Vooralsnog gaat dat deze
keer niet door. Bij het aanleveren van de
kopij zijn de aanvullende overheidsrichtlijnen
nog niet bekend, maar de kans is zeer klein
dat er voor 3 januari een versoepeling is.
Mochten er nog veranderingen plaatsvinden,
dan wordt dat tijdens de mededelingen in
de kerk gemeld.
Collecten.
6 december: diaconie: €31,05 kerk €34,65
en de uitgangscollecte voor het plaatselijk
pastoraat: €25,-. 13 december: diaconie:
€28,72 kerk €50,80 en de uitgangscollecte
voor jeugdwerk: €24,50. Voor de kerk zijn
giften binnengekomen van €25,-, €30,-, €50
en €75,- binnen gekomen. Voor Dorcas
kwam een gift van €25,- binnen en voor de
zendingsprojecten in India €250,- Hartelijk
dank voor uw gaven.
De deurcollecte valt wellicht niet iedereen
op. Vanwege corona-richtlijnen staan er nu
geen kerkrentmeesters bij de deur, maar
vindt u een schaal op een pilaar. Wat minder opvallend en persoonlijk dan voorheen,
maar niet minder belangrijk!
Bloemen. 6 december zijn de bloemen

bezorgd als groet en bemoediging bij Mw.
Weemstra op De Pol. Op 13 december zijn
ze bezorgd als groet en bemoediging bij dhr.
H. Wardenier aan de Steenwijkerweg.
Agenda. Op woensdagmiddag 12 januari
kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in
het Lokaal.
Verjaardagen. Op 24 december viert mw.
A. van der Voort-Pen, Nieuwstraat 9 De
Blesse, haar 86ste verjaardag. Op 31 december viert mw. H. van der Wal-Hoomoedt,
markeweg 84 Blesdijke, haar 80ste verjaardag. Op 3 januari viert mw. J. Dassen-Petter,
Aan de Regel 8A, haar 81ste verjaardag.
Op 14 januari is het feest in de pastorie,
want dan viert Henriette van den Dool haar
70ste verjaardag. Ale dames van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar
gewenst.
Huwelijksjubilea. Op 20 december
gedenkt de fam. Oosterveld, Aan de
Regel 50 het heugelijke feit dat ze 35 jaar
getrouwd zijn. Op 21 december is het de
huwelijksdag van de familie Berghuis van
Woortman, Kon. Wilhelminalaan 32. Zij
vieren hun 55ste huwelijksdag. Voor beide
paren een hartelijke felicitatie.
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: Wereldwijd
vieren christenen het kerstfeest. Maar soms
kan dat niet zo makkelijk en vrij als wij dat
gewend zijn. Bid voor gelovigen die dit feest
niet openlijk kunnen vieren maar dat wel
graag zouden willen.
Kopij regenboog. De kopij voor de Regenboog moet uiterlijk 18 januari binnen zijn bij
de redactie.
Kopij GZ. De kopij voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlijk zondag
10 januari 12.00 uur bij de scriba.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet
en wens ik u allen gezegende Kerstdagen en
Heil en Zegen voor 2021,
Henry Bos ouderling-scriba
Van de predikant
We vieren het Kerstfeest in verwarrende en
voor velen donkere tijden. Daarom is het zo
belangrijk zicht te houden op de betekenis
van de komst van Christus in onze wereld
en in onze levens. In Hem verschijnt Gods
liefde om, door ons mensenbestaan te delen,
het zo te redden. Door Hem mogen we
voorgoed weten: voor Hem is geen diepte
te diep en geen duisternis te duister om ons
te kunnen bereiken. Het is een liefde sterker
dan alle dood; een liefde waarvoor niemand
een hopeloos geval is. “Jezus” is de naam van
het Kerstkind: de Heer bevrijdt. “Immanuël”,
dat zouden mensen in Hem gaan ontdekken:
God met ons. Deze namen willen bakens
van licht zijn op onze weg, juist ook waar het
donker is geworden.
Dit jaar is het een extra uitdaging om het
Kerstfeest vorm te geven.
Dat geldt ook voor de diensten. Om ervoor
te zorgen dat we met zoveel mogelijk mensen de geboorte van onze Heer Jezus kunnen vieren, voelden we ons genoodzaakt tot
opgave vooraf voor zowel de Kerstnacht- als
de Kerstmorgendienst, die ditmaal allebei
in de kerk te Willemsoord worden gehouden. Het zullen verschillende diensten zijn,
met voorzangers en geluidsopnamen. We
zullen ons door beperkingen niet laten hinderen. Ons samenkomen zal zo tot eer zijn
van de Allerhoogste en tot opbouw van
de gemeente, en het zal ons allemaal goed
doen.
Tot slot een tekst van Frans Cromphout die
ik vond en die ik hier graag wil meegeven:
Dat we onze dagen openhouden
voor wat ons
onverwacht kan overkomen:
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een ontmoeting, een vaarwel,
ontroering om de schoonheid
van de mensen of de wereld,
een mens die troost komt vragen
of ons een ogenblik vrede schenkt.
Dat we onze dagen openhouden
voor wat nutteloos is:
gastvrijheid en welkom,
dankzeggen, stilte,
zomaar een woord
of een gebaar van goedheid.
Dat we onze dagen openhouden
voor God, ook als Hij uitblijft,
voor zijn spreken en voor zijn zwijgen,
voor de God over wie wij niet beschikken.
God, als we ons opsluiten in zelfvoldaanheid,
kom dan en verricht aan ons,
nog voor we het vragen
het wonder van een nieuwe geboorte.
Ik wens u en jullie allen een zinvol en hoopvol Christus-feest, in het bijzonder hun die
alleen zullen zijn en hun die zorgen hebben.
Moge deze Kerst ons creatief maken om
elkaar nabij te wezen. Ook in het nieuwe
jaar.
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 jawoorden 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

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

Lezers en adverteerders maken samen het
verschĳnen van het
Gezamenlĳk Zondagsblad
financieel mogelĳk. Wĳ
danken onze adverteerders voor het in ons gestelde vertrouwen en wĳ
hopen dat onze lezers de
weg naar hen inmiddels
hebben gevonden.

Al ruim 100 jaar advies en
woningstoffering op maat

Hartelijk
bedankt!

- Gordijnen
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

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

De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55

verbouw

| decorette-drok.nl

www.brouwertuk.nl

nieuwbouw
onderhoud

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

“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.

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

½ jaar

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

GRATIS

proberen!!

kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

Gedenkstenen

Aanrechtbladen

Dorpels

Schouwen

Vensterbanken

Vloeren

Wastafelbladen

OOK VOOR ONDERHOUD- EN RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN
Stadskanaal: Klompenmaker 2, 9502 EP - Tel. 0599 - 622 290 - Fax 0599 - 616 510 - Emmen: Weerdingerstraat 201 7822 BK - Tel: 0591 - 532 224
E-mail info@jankalknatuursteen.nl - www.jankalknatuursteen.nl
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Voor een piëteitsvolle uitvaart...
Kantoor:
Ballastweg 2
7741 ZL COEVORDEN
Tel.: (0524) 515 899
Fax: (0524) 515 227
Postadres:
Postbus 208
7740 AE Coevorden
e-mail: uvvugna@planet.nl

Bij overlijden:

(dag en nacht bereikbaar)

Haus Reinhild

I NG

Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

herfstwandelen
in Sauerland welkom in
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Uitvaartverzorging

G
OR

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

0800 - 024 25 26

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

Twee ruime
appartementen.
Ook gelijktijdig
te boeken.

Verrassend creatief

topic .nu

Kijk op

hausreinhild .nl

