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‘Desnoods
met woorden’
Door Ds. Pieter Boomsma, Amsterdam

Het verhaal gaat dat Franciscus van
Assisi ooit monniken uitzond om te
gaan helpen tijdens een pestuitbraak, met de woorden: ‘Verkondig
het Evangelie, desnoods met woorden’. Als protestant moet je dan wellicht even slikken, maar wat schuilt
er veel waarheid en kracht in die
opdracht.

door
DS. Lily burggraafF,
Zwolle

Die dominee was
ik en die verzuchting uitte ik een
keer tijdens een overleg met de
leiding van de kindernevendienst.
Haar geschoktheid deed mij meteen zeggen dat ik het niet zo ernstig had bedoeld. Al is het wel zo
dat het niet allemaal met Kerst
begonnen is maar met Pasen.
Heidense Zonnefeest
Pasen is vanaf de eerste Paasdag
gevierd, maar in ons deel van de
wereld heeft de christelijke kerk
het ongeveer drie eeuwen zonder
Kerstfeest gedaan. De instelling
van dat feest was een poging om
het heidense Zonnefeest te kerstenen. De Romeinen bleven dat
maar vieren en dat was de leiding
van de kerk een doorn in het oog.
Toen werd daar de beproefde
meer met de geboorte van Christactiek op losgelaten om het op
tus te maken. Dat bracht mijn verte nemen in het christelijk geloof
zuchting destijds teweeg. Wie het
door het opnieuw te duiden: de
houdt bij een boom vol kaarsjes
overwinning van de zon werd
en een uitbunde geboorte
dig diner moet
van Christus die
Wie het houdt bij een boom
het eigenlijk geen
immers het licht
vol kaarsjes en een uitbundig
Kerstfeest meer
der wereld is. Met
diner moet het eigenlijk geen
noemen. Want
een resultaat dat
Kerstfeest meer noemen.
dat 'Kerst' is een
eeuwenlang goede
verbastering van Christus. En met
vrucht heeft gedragen en volop
Zijn geboorte hebben de boom en
kans bood voor het evangelie.
het diner dus niets te maken.
Boom en diner
Volop kans biedt het nog steeds, al Missionaire kansen
Toch zijn er volop kans voor het
moet je ook zeggen dat het chrisevangelie. Want nog steeds trektelijk vernis er tegenwoordig in
ken de vele kerkdiensten die ter
rap tempo vanaf aan het springen
is. Want voor steeds meer mensen gelegenheid van Kerst gevierd
worden, erg veel mensen, ook
in ons land heeft Kerstfeest niets

van buiten de kring trouwe kerkgangers. En dat maakt van die
diensten evenzovele missionaire
kansen om te benutten voor
het evangelie. Dan moet je als
gemeente samen wel die insteek
kiezen en niet (alleen maar) gaan
voor een 'eigen feestje'. Dat kan
door er met elkaar bewust werk
van te maken: hoe je uitnodigt,
wie je uitnodigt, hoe je gasten
ontvangt, hen het gevoel geeft
welkom te zijn en dergelijke. Een
advertentie in het plaatselijke
huis-aan-huis-blad bijvoorbeeld of
affiches bij de bakker en de supermarkt. Gastheren en gastvrouwen
bij de ingang die welkom heten en
wegwijs maken. Koffie en thee met
kransje of warme chocolademelk

Hoogeveens mannen- HCM zingt samen
koor zingt over kerst met Vocal Spirit

Lopen langs hangjongeren en herauten

Dinsdag 18 en zondag 23 december, 20.00 uur,
Hoogeveen, Grote Kerk, Kerkstraat, € 10, 11-15 jaar € 5

Zondag 16 december 2018

Commentaar

De vrouw was echt geschokt
en snapte er niets van: een
dominee die zei dat om haar
Kerstfeest mocht afgeschaft
worden. Want met Kerst was
het toch allemaal begonnen?

Het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor bestaat 55 jaar en verzorgt élk jaar een kerstconcert.
Dit keer roepen zij daarbij de hulp
in van de vrouwen! Bezoekers
genieten van traditionele én minder bekende kerstliederen. Met
Frank Kaman op orgel en Gezinus
Veldman als dirigent en samenzangbegeleider, belooft het een
mooie avond te worden.

F l e vo l a n d

De heren van het Hardenbergs
Christelijk Mannenkoor (HCM)
geven een Advent-Kerstconcert
in Coevorden. ‘Vocal Spirit’ uit
Stadskanaal doet ook mee. Ronald
IJmker is niet alleen leider van de
‘Vocals’, maar verzorgt deze avond
de muzikale begeleiding op orgel
en piano. Dirigent Jan Quintus
Zwart leidt het concert in goede
banen.
Woensdag 19 december, 20.00 uur, Coevorden, Hervormde
Kerk, Kerkstr. 6, € 7, t/m 12 jaar gratis, www.hcmk.nl

Hangjongeren, herderinnen en
herauten… Wie meedoet aan de
kerstbelevinsgtocht kan ze allemaal
tegenkomen - en nog veel meer.
PKN-wijkgemeente Emmen-Zuid
organiseert deze tocht.Thema is:
hoe vier jij kerst? Een prachtige
route, feestelijk verlicht, voert langs
oude boerderijen in Zuidbarge. Aan
het eind is er voor iedereen warme
chocolademelk.
Zaterdag 22 december, 17.30 uur, start: Rietlandenstraat
12 (gratis parkeren), vrije gift

en glühwein na afloop. Heerlijk
franje ook van mooie koorzang. En
een preek of overweging waarin
het geheim van Kerst stem krijgt.
Bidden
En ook dit laatste is niet alleen
het pakkie-an van de voorgang(st)
er. Want zij of hij moet het ook
gegéven worden. En daar komen
volgens Efeze 6: 19 wij allemaal bij
kijken: aan ons om te bidden dat
zij of hij de juiste woorden ontvangt om het mysterie bekend te
maken.
Goede voorbereidingen op deze
uitgelezen kansen voor het evangelie!

Er waren twee redenen waarom
ik aan Franciscus moest denken in
deze dagen. Allereerst met betrekking tot mijn vorige woonplaats,
Nijverdal. De mate waarin diakenen daar - en in heel veel andere
plaatsen - betrokken zijn bij zorg
voor wie een steuntje nodig heeft,
is indrukwekkend en bemoedigend.
Voor Kerst bijvoorbeeld de kerstpakkettenactie van de Raad van Kerken,
waarbij 700 dozen worden gevuld
en uitgedeeld met wat mensen
inleveren, om te worden bezorgd
bij minima en asielzoekers. Daar
worden alle diakenen en veel vrijwilligers bij ingezet. Het doet denken
aan de handen van de Heer, uitgestoken naar wie dat nodig heeft.
Naast de diaconale opdracht is het
een belangrijke taak van de kerk,
om de gemeente diaconaal-gezind
te maken. De tweede reden waarom
ik aan Franciscus dacht, is wat ik
hier in Amsterdam zie. Vlakbij ons
huis is het kerkelijk bureau en mijn
indruk is dat er daar, naast de nodige administratieve bezigheden, twee
zaken uitspringen. Beide werken aan
het gezicht van de kerk naar buiten:
diaconale projecten (daklozen voeden, vluchtelingen helpen, enz.) en
de ondersteuning van pioniersplekken. Dat overdenkend, besef ik dat
zo de kerk hoort te zijn.We zijn niet
geroepen om voor onszelf te bestaan,
maar om Christus te vertegenwoordigen en bekend te maken.

De makers van het
Gezamenlijk Zondagsblad
wensen u gezegende Kerstdagen
en een voorspoedig 2019
Het volgende kerkblad verschijnt
op vrijdag 11 januari.
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Twee koren bij Hoogeveens kerstconcert
Gereformeerd Mannenkoor ‘Adoramus’ uit Hoogeveen, geleid door
Cor Ploeg, houdt een kerstconcert en krijgt steun van Reformatorisch Gemengd Koor ‘Cantilena’
uit Staphorst, met Evert van de
Veen als dirigent. Muzikale begeleiding komt van de dirigenten op
orgel, Annelien Bekendam (vleugel), Maurice van Dijk (trompet),
Hendrie Westra (pauken). Natuurlijk is er ook samenzang. Het koor
nodigt nadrukkelijk jongeren uit:
‘Jongelui, het is misschien niet
helemaal jullie muziek, maar wel
ook júllie verhaal!’
Donderdag 20 december, 20.00 uur, Hoogeveen, De
Opgang, Alteveerstraat 105, € 8 (t/m 15 jaar gratis)

Twee concerten Chr.
Mannkoor Assen

Gods Gloria
‘Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag
van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen
kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht
en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken
en op onze hoede zijn.’ 1 Thess.5:1 vv
Door ds. H.J.H. Pap, Vollenhove

De toekomstvisie van veel wetenschappers is bepaald niet rooskleurig. Sommigen voorspellen
dat we worden opgezogen in een
enorm zwart gat. De aarde wordt
opgenomen in de zon en alles
wordt donker, het heelal klapt in.
Of er komt een extreme hitte
afgewisseld met extreme koude,
die alle leven zal doden.
Advent
Advent, dat is de tijd nemen om
terug te zien en tegelijk een andere toekomst voor ogen te krijgen.
Een kwetsbaar kind is geboren in
onze soms bijna tastbare gitzwarte angst. Een kind is ons geboren,

in onze donkere nacht. Meteen al
waren er walgelijke machten die
dit weerloze schepsel geen licht
in de ogen gunden. In onmachtige
woede werden kinderen van twee
jaar en jonger omgebracht. Jezus
werd 33 jaar, geen leeftijd om te
sterven.
Advent is wonderlijk genoeg je
omkeren en uitzien naar de komst
van ditzelfde geschonden kind.
Nu in heerlijkheid, in Gods gloria.
Wat er ook gebeuren mag, God
zet zijn zin door in dit kind. Niet
buiten Hem om zal zijn Koninkrijk
van vrede komen. Wanneer? Jezus
zegt: ‘De hemel en de aarde zullen
voorbijgaan, maar mijn woorden
zullen niet voorbijgaan. Maar van

ker! Om de boodschap van het
evangelie te horen, juist nu. Ze is
praktisch. Je gelooft je oren bijna
niet. De hemel en aarde zullen
voorbijgaan. Vluchten is onmogelijk. Maar u, broeders en zusters,
Zwart gat
Paulus wil ons wakker schudu leeft niet in duisternis, zodat de
den (1 Thess.5:1). Kijk eens om je
dag van de Heer u zou overvalheen! De nacht heeft een enorme len als een dief. Want u bent allen
aantrekkingskracht. Het klimaat
kinderen van het licht. Jullie zijn
wereldwijd is verontrustend. Maar kinderen van de God in wie geen
wat huist er aan ongein in onze
duisternis is. Daarom; word wakmodelwoningen?
ker!
Hoeveel tijdgeEen kwetsbaar kind is geboren
De apostel schudt
noten stellen zich
in onze soms bijna tastbare
ons door elkaar.
niet teweer met
‘Laten we niet slagitzwarte angst. Een kind is ons
medicijnen
pen!’ Onze Heer
geboren, in onze donkere nacht.
tegen depressie,
Jezus Christus,
onvrede, onbehagen. Het is alsof
is voor ons gestorven opdat wij
je opgezogen wordt in een enorm samen met Hem zullen leven.
zwart gat. En dan is er dat ‘geloof’
Heel eenvoudig ziet die toekomst
dat aan ons vreet, dat de kerk ach- eruit. Leven met Hem, onze redterhaald is, niet van onze tijd.
der, onze Heer en Heiland. Geen
catastrofe! Geen zwart gat!
Licht
We mogen leven als kinderen van
Sus jezelf niet in slaap, word wakhet Licht.
die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel
niet, ook de Zoon niet, alleen de
Vader.’ (Marcus 13:32)

God zet zijn zin door in dit kind.
Niet buiten Hem om zal zijn
Koninkrijk van vrede komen.

Het Christelijk Mannenkoor Assen
(CMA) telt 140 leden en is daarmee een van de grootste koren
van Noord Nederland. Het mannenkoor geeft twee concerten,
waar de volgende personen aan
meewerken: Jacob Schenk (tenor),
Hendrie Westra (marimba), André
van Vliet (vleugel) en Ronald IJmker en Martin van Heerde (orgel).
De dirigent is Bert Duijst. Kaarten zijn te bestellen via: www.
dnk.nl of tel. 088 0128550. Concertprijs van € 17 is inclusief consumptie.’
Vrijdag 21 december, 20.00 uur, Assen, De Bron, Einthovenstraat 28. Zaterdag 22 december, 20.00 uur, Assen, De
Nieuwe Kolk,Weiersstraat 1

Kerstconcert in
Ichthuskerk Hasselt
Kerst met het Bovenkerk Kamerkoor uit Kampen! Al sinds het
begin in 2001 is dirigent Ab
Weegenaar bij het koor betrokken. Deze bekende dirigent speelt
bovendien orgel in de Bovenkerk
en fagot in het Gelders Orkest. Op
het programma staan liederen van
o.a. Bruckner, Sweelinck, Lauridsen, Bach en Stuart. Traditioneel en
hedendaags. Organist van dienst is
Toon Hagen uit Zwolle.

even bomen

Heer, dank voor wat u deed voor ons, voor mij
door ds. P. boomsma,
nijverdal

Zaterdag 22 december, 16.00 uur, Hasselt, Ichtuskerk,
Kastanjelaan 1, gratis entree (collecte)

Live meezingen met
Christmas Collection
De Christmas Collection van Tom
Parker beleven zoals het bedoeld
is. Dat kan binnenkort in Zwolle,
waar men live kan meezingen,
samen met het grote publiek, met
een band, solisten en een indrukwekkend projectkoor. Tom Parker
is bekend van The New London
Chorale, The Young Messiah en
ander werk wat klassiek en pop
dichter bij elkaar bracht.
Zaterdag 22 december 20.00 uur, Zwolle, € 22,
www.events4christ.nl

‘Wat wordt mijn
eerste groet?’ Het
is de tweede zin van Lied 441 in
het nieuwe Liedboek. Vaak vind
ik het minder prettig wanneer in
een bekend lied de tekst wordt
veranderd. En al helemaal wanneer dat gebeurt met de melodie.
Maar de tekstverandering in dit
Adventslied spreekt me wel aan.
Zongen we eerder: ‘Hoe wilt gij
zijn ontmoet’, de tekst nu komt
‘dichter op de huid’.
Wanneer we vragen hoe de
Heer wil dat wij hem ontmoeten,
maken wij onszelf een beetje passief. ‘Zegt u het maar, dan zal ik
het wel zo doen.’ Daar zit natuurlijk ook wel wat in, maar zoals
we het lied nu zingen worden we

heid en vaagheid verdwenen. Weg
is alle redeneren – nu komt het
er op aan. Wat zeg ik, hoe voel ik
De ontmoeting met de Heer zal
mij? Hoe indrukwekkend zal dat
ons waarschijnlijk wel met stommoment zijn? Zou ik bijvoorbeeld
heid slaan te zijner tijd, maar
ook in een flits zicht krijgen op
de vraag wat mijn eerste groet
hoe ik tegenover
wordt, zet me nu
hem tekort ben
aan het werk. We
Maar die vreugde gaat gelijk op
geschoten? Golft
worden allereerst
met de pijn door wat het Kind
dan ineens alle
geconfronteerd
te wachten staat en mijn aandeel
vreugde die hij
met het feit dat
daarin.
me heeft bezorgd
die ontmoeting
door mij heen? Wie het weet mag
plaats gaat vinden. Sta je daar wel
het zeggen, maar dan zal het heel
eens bij stil? Misschien wel in het
algemeen - al heeft de terugkomst stil blijven, want niemand weet het.
van Jezus waarschijnlijk niet echt
De vraag naar de eerste groet is
prioriteit in ons geloven en leven
een sterke Adventsvraag. Immers,
- maar persoonlijk?
dit is een tijd van bezinning. De
vreugde om de geboorte van het
En wanneer je dan jezelf de vraag
Kind, de Christus, de Bevrijder,
gaat stellen naar die eerste groet,
naar wat je zult zeggen als hij voor is al weken met me op weg naar
Kerst. Maar die vreugde gaat gelijk
je staat, dan is alle afstandelijkveel sterker aangesproken.

op met de pijn door wat het Kind
te wachten staat en mijn aandeel
daarin. Zeker in een tijd waarin
ons telkens wordt voorgehouden
dat we ‘prinsjes en prinsesjes’ zijn,
dat God van ons houdt (en dat
doet hij!) en dat het (dus) allemaal goed komt – met ons en met
iedereen – is het nodig en eerlijk
om ook na te denken over ons
tekort. Over het kwaad, de zonde,
waar we nog altijd en telkens
weer tegen te strijden hebben.
Advent: vreugde, dankbaarheid en ook ‘naar binnen kijken’. Heb ik
God lief boven alles en mijn naaste
als mijzelf? En wil ik echt veranderen? Stel je voor dat je eerste
groet zou zijn: Heer, dank voor
wat u deed voor ons, voor mij;
dank voor hoe u mij hielp om te
veranderen, te dienen, lief te hebben en hoe u mij hielp naar u, naar
uw komst te verlangen. Wat denk
je? Zou dat niet een schitterende
begroeting zijn?

D

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

Drenthe
AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16,
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 16 dec.: GK Aalden 10.00 da. W. Hordijk. Organist: Erik Nijzink. Knd. en oppas.
Collecte: diaconie.
Kerkdienst 23 dec.: GK Aalden 10.00 da. J. Lambers, Coevorden. Organist: Mans Kuipers.
Knd. en oppas. Collecte: kerk.
Kerkdienst 24 dec.: GK Aalden 21.30 ds. B. Breunesse.
Organist: Hans de Graaf. Collecte: kerstnachtcollecte.
Kerkdienst 25 dec.: GK Aalden 10.00 ds. B. Breunesse.
Organist: Irma Zuur. M.m.v.
Marturia. Knd. en oppas. Collecte:
KIA/Kinderen in de knel.
Kerkdienst 30 dec.: GK Aalden 10.00 eigen leden. Top 2000
dienst. Duodienst met Gees.
Organist: Erik Nijzink. Collecte:
diaconie.
Kerkdienst 31 dec.: GK Aalden 19.30 dhr. G. Stevens. Vespers. Organist: Mans Kuipers.
Collecte: kerk.
Kerkdienst 6 jan.: GK Aalden
10.00 mw. H. Popken. Oppas:
aanwezig.
Vanaf 9.30 uur is er koffiedrinken
in de Drieklank.
BOVENSMILDE
Kerkdienst 16 dec.: 10.00 ds.
S. Kits. Organist: Nico Meilof.
Lied voor de dienst: NLB 454:
1. Adventskaarsen aansteken:
Suzanne v/d Hoek. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang:
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.:
Leonie Blomsma.
Kerkdienst 23 dec.: 10.00
ds. G. van der Werff. Organist: Johanna Vos. Lied voor
de dienst: NLB 461: 1 en 2.
Adventskaarsen aansteken:
Manon v/d Hoek. Collecten: 1.
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang:
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.:
Jos Brink.
Kerkdienst 24 dec.: 22.00 ds.
S. Kits. M.m.v. Gospelkoor ‘El
Elohim’ uit Assen. Collecte: diaconie.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 ds.
G. van der Werff. Kaarsen aansteken: Maria Koning. Collecten: 1. KerkinActie/Kinderen in
de Knel. Bij de uitgang: kerk. Bij
de uitgang: beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: Renate Nagelhout.
Kerkdienst 30 dec.: 10.00 dhr.
B. Smedes, Drachten. Organist:
Gea Hatzmann. Lied voor de
dienst: NLB 159-b. Paaskaars
aansteken: Mirthe Maat. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij
de uitgang: beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: Marjan Kappen.
Kerkdienst 31 dec.: 19.30 ds.
G. Kits. Oudejaarsavondgebed.
Organist: Nico Meilof. Collecte: diaconie.
Kerkdienst 1 jan.: 10.30 ds. G.
van der Werff. Organist: Nico
Meilof. Collecten: 1. Diaconie.
2. Kerk. Bij de uitgang: beheer.
Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 6 jan.: 10.00 ds.
A. Riepma, Assen. Lied voor de
dienst: NLB 517: 1 en 2. Collec-

ten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de
uitgang: beheer.
Voedselbank. 6 jan. is er inzameling van boodschappen voor
de voedselbank.
Koffiedrinken. Na afloop van de
dienst op 6 jan. is iedereen welkom om gez. koffie/thee of fris te
drinken.
De bloemen zijn met groet
gegaan naar: Gerrit Appelo, Ribesstr. 12; Gerda Snippe, J. de Walstr.
30; Andries en Ali Middelbos,
Magnoliastr. 33; mw. J. Kuiper-Ax,
Hoofdweg 127-b; mw. W. MeintsSlofstra, H.P. Sickensstr. 11a; fam.
Bouman, Zonnedauw 31; fam. J.
Hoogeveen, Kanaalweg 98.
Jarig. 24 dec.: mw. G. Klompmaker-Hummel, Pr. Beatrixstr. 9/12,
9422 HH Smilde: 84 jaar.
25 dec.: dhr. H. Hopman, Witterweg 3, 9421 PE: 79 jaar.
28 dec.: dhr. G. Speelman, Floralaan 7, 9421 NP: 76 jaar.
29 dec.: mw. B. Kappen-Meijer,
Dopheide 7, 9421 NH: 77 jaar.
31 dec.: dhr. F. Melein, Kanaalweg
148, 9421 SW: 84 jaar.
6 jan.: mw. L. Haveman-Wilting,
Esdoornlaan 17, 9421 RJ: 76 jaar.
10 jan.: mw. S. Deelstra-v/d Laan,
Pr. Beatrixstr. 9/11, 9422 HH Smilde: 91 jaar.
Wij wensen u allen een fijne dag
en Gods zegen voor de toekomst!
Bedankt. Hierbij onze hartelijke
dank voor alle felicitaties, die wij
ter gelegenheid van ons 45 –jarig
huwelijk hebben ontvangen. Met
hartelijke groet, Jan en Janke Timmermans.
Beste mensen. Het jaar loopt
ten einde en ik heb behoefte om
jullie enorm te bedanken voor
het afgelopen jaar, voor jullie aandacht en steun (in welke vorm
dan ook) na mijn herseninfarct,
nu 7 maanden geleden. Inmiddels ben ik met mijn therapeute
van Stg. Visio Haren zover dat ik
(i.v.m. mijn zicht) nu zelfstandig
mag wandelen en nu gaan we tot
eind januari het fietsen onder de
knie proberen te krijgen. Helaas is
mijn zicht niet veranderd en ook
mijn geheugen is niet optimaal
maar met mijn therapeute probeer ik weer, voor zover mogelijk,
een zelfstandig leven te leiden en
daar doe ik hard mijn best voor.
U ziet me ook weer in de kerk,
nog als hulpkoster van Ger, maar
ook dit probeer ik straks weer
zelfstandig op te pakken. Nogmaals hartelijk dank voor alles.
Ik heb het vaker gezegd maar fijn
om bij deze warme gemeente te
horen. Ik wens u prettige feestdagen, een gezond 2019 en we
komen elkaar vast weer tegen.
Hartelijke groet, Géke van Sleen.
Vrouwenver. H.V.G.-Draagt
Elkanders Lasten. 9 jan. om
19.45 uur komen we samen in
het gebouw achter de Waterstaatskerk.
Passage. 9 jan. hebben we een
Nieuwjaarskoffiemorgen om 9.30
uur in De Walhof.
COEVORDEN
Contactpersoon: mw. J. KramerGossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ
Coevorden, tel. 0524-512538

Kerkdienst 16 dec.: GK 10.00
ds. H. Nagelhout. Gez. dienst.
Organist: Jan Kamphuis. Knd.:
groep 1 t/m 8. Oppas: Linda
Hulter en Marjan Jansen Schoonhoven. Bloemendienst: mw.
J. Jansen. Collecten: 1. Kerk. 2.
Diaconie. Deurcollecte: onderhoudsfonds.
Aleida Kramer 10.30 mw. M.
v/d Linde.
EMMER-COMPASCUUM
Kerkdienst 16 dec.: 9.30 ds. R.
Wentink. M.m.v. het Projectkoor
In deze dienst zal een gemeentelid Belijdenis doen. Na de dienst
koffiedrinken. Knd. en jongerenkerk. O.v.d.: mw. A. Aukes en dhr.
J van Vondel. Diakenen: mw. I.
Boer en mw. A. Leffers. Organist: Anne Unij. Oppas: Rennie Roffel. Knd.: Elly. Beamer:
Ruben. Gastdames: mw. R.
Heuving en mw. B. van Hoving.
Autodienst: dhr. H. Buursema:
mw. Huizing en dhr. De Groot;
mw. Roffel: fam. Potze. Collecten: 1. A.K.A. 2. Spaarcollecte. 3.
Diaconie.
Kerkdienst 23 dec.: 9.30 ds.
H. Thon, Valthermond. O.v.d.:
mw. B. Tuit en mw. H. Kiers. Diakenen: mw. T. Deuring en mw.
E. Rendering. Organist: Anne
Unij. Oppas: Linie Moorman.
Beamer: Laura. Gastdames:
mw. J. Bos en mw. A. Buter. Autodienst: fam. Buter: mw. Huizing;
fam. Pruim: fam. Potze en dhr. De
Groot. Collecten: 1. Kerk. 2.
Spaarcollecte. 3. A.K.A.
Kerkdienst 24 dec.: 21.30 ds.
R. Wentink. M.m.v. het Elspeets
Mannenensemble. O.v.d.: mw. R.
Roffel en dhr. G. Aalenhuis. Diakenen: mw. H. Kuiper en mw. C.
Leenman. Organist: Nelleke v/d
Leest. Beamer: Rianne. Gastdames: mw. H. Hugen en mw.
N. Lamfers. Autodienst: mw.
Roffel: mw. Huizing; dhr. J. Bakker:
fam. Potze en dhr. De Groot. Tijdens de dienst zal er een collecte
gehouden worden voor een goed
doel.
Kerkdienst 25 dec.: 9.30 ds. R.
Wentink. O.v.d.: mw. A. Aukes en
mw. G. Smit. Diakenen: dhr. H.
Buursema en mw. I. Boer. Organist: Nelleke v/d Leest. Oppas:
Rennie Roffel. Beamer: Joran.
Gastdame- heer: mw. M. Dokter en dhr. J. Borger. Autodienst:
dhr. B. Baptist: mw. Huizing en
fam. Potze; fam. Wiebing: dhr. De
Groot. Collecten: 1. Kinderen in
de Knel. 2. Spaarcollecte. 3. Kerk.
Kerkdienst 26 dec.: 10.00
kinderkerstfeest een fijn samen
zijn met kinderen v/d basisschool en hun ouders. Hier zal
het kerstevangelie centraal staan.
Organist: Anne Unij. Beamer:
Mienie. Gastdames: leiding knd.
Autodienst: dhr. H. Buursema:
mw. Huizing en dhr. De Groot;
mw. Roffel: fam. Potze. Collecte:
uitgekozen doel door de leiding
v/d knd.
Kerkdienst 29 dec.: 19.30 zal
er een TOP 2000 dienst gehouden worden, m.m.v. Vocal Group
Sayonara en een gelegenheidskoortje. Inloop vanaf 19.00 met
koffie/thee.
Kerkdienst 30 dec.: 9.30 mw.
A. Aukes-Smit. Knd. en Jongerenkerk. O.v.d.: mw. H. Kiers en
mw. R. Roffel. Diakenen: mw.
E. Rendering en mw. T. Deuring.
Organist: Nelleke v/d Leest.
Oppas: Astrid Loots. Knd.: José.
Beamer: Hilda. Gastdame-
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heer: mw. G. Smit en dhr. B. Smit.
Autodienst: fam. T. Buter: mw.
Huizing; fam. D. Pruim: fam. Potze
en dhr. De Groot. Collecten: 1.
A.K.A. 2. Spaarcollecte. 3. Kerk.
Kerkdienst 6 jan.: 14.30 ds. R.
Wentink. In deze dienst zal ds.
Wentink afscheid nemen. Er zullen div. gemeenteleden in deze
dienst mee werken; kinderendienst na de dienst is er gelegenheid om ds. Wentink en mw. Wentink de hand te schudden. O.v.d.:
dhr. J van Vondel en mw. B. Tuit.
Diakenen: mw. T. Deuring en
mw. A. Leffers. Organist: Anne
Unij. Oppas: Linie Moorman.
Knd.: Hilda. Beamer: Joran. Gastdames: mw. R. Heuving en mw.
B. van Hoving. Autodienst: mw.
R. Roffel: mw. Huizing; dhr. J. Bakker: dhr. De Groot en fam. Potze.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Spaarcollecte. 3. Kerk.
ERICA
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK
Erica
Kerkdienst 16 dec.: 9.30 ds. H.
Klaassens. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Diaconie. Uitgangscollecte:
pastoraat. Er is oppas en knd.
GEES
Contactpersoon: mw. H. EldersSikken, Dorpsstraat 10 7863 PC
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 16 dec.: 10.00 ds.
B. Breunesse. Wijkdienst. Knd.:
ja. Kaars aansteken: Casper
Euving. O.v.d.: Henk Stevens.
Organist: Harmke Elders.
Oppas: Lienke Alferink en Malissa Pijpstra. Collecten: 1. Kerk. 2.
Bloemen. 3. Adoptie. Bloemengroet: fam. W. Elders. Kerkvervoer: fam. J. Kamman, 582145. Na
de dienst is er koffiedrinken.
Kerkdienst 23 dec.: 10.00 ds. T.
Oldenhuis, Coevorden. Knd.: ja.
Kaars aansteken: Bram Euving.
O.v.d.: Harry Euving. Organist:
Irma Zuur. Oppas: Femke Euving
en Rosalie Jutstra. Collecten: 1.
Kerk. 2. Knd. 3. Diaconie. Bloemengroet: fam. G. Bom. Kerkvervoer: fam. F. Elders. Er is koffiedrinken na de dienst.
Kerkdienst 24 dec.: 21.30
kerstzangavond georganiseerd
door de beide kerken in Gees.
Thema: ‘Neem het licht mee!’
Organist: Harmke Elders.
Dwarsfluit: Lienke Alferink. Na
afloop is er warme chocolademelk en Glühwein.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 ds.
J. Wassenaar, Hellendoorn. Knd.:
ja. Kaars aansteken: leiding.
O.v.d.: Hans Bonhof. Organist:
Hendrikus Vugteveen. Oppas:
Astrid Euving en Anika Pijpstra.
Collecten: KiA/Kinderen in de
knel. Bloemengroet: fam. L.
Lunshof. Kerkvervoer: fam. L.
Lunshof.
Kerkdienst 30 dec.: 10.00
duo-dienst met Aalden. Knd.:
ja. Kaars aansteken: leiding.
O.v.d.: Harry Euving. Organist:
Jan Klok. Oppas: Lienke Alferink
en Malissa Pijpstra. Collecten: 1.
Kerk. 2. Diaconie. 3. Onderhoud.
Bloemengroet: fam. D. Louissen. Er is koffiedrinken na de
dienst.
Kerkdienst 31 dec.: 19.30 ds.
B. Breunesse. O.v.d.: Tilly den
Boer. Organist: Harmke Elders.
Collecte: kerk. Bloemengroet:
diaconie.
Kerkdienst 6 jan.: 10.00 ds. B.
Breunesse. Knd.: ja. Kaars aan-
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steken: leiding. O.v.d.: Simon
Henk Luimstra. Organist: Irma
Zuur. Oppas: Femke Euving
en Rosalie Jutstra. Collecten:
1. Kerk. 2. Knd. 3. Onderhoud.
Bloemengroet: fam. H. Schuring. Kerkvervoer: fam. Harry
Euving, 290917.
Jarig. 28 dec.: dhr. J. Oving: De
Hulderts 3, 7861 AX Oosterhesselen, 81 jaar.
29 dec.: mw. W. Klaassen, Stobbenakkerweg 7 7864 TE Zwinderen, 85 jaar.
7 jan.: mw. L. Stevens-Euving, De
Etgaarde 79 7861 BT Oosterhesselen, 85 jaar.
11 jan.: dhr. J. Klok, Schaapveensweg 4 7863 TE Gees, 80 jaar. Van
harte gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst voor het nieuwe
levensjaar.
KLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. VelzingHessels, Noorderkeerkring 6 b,
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591312007
Kerkdienst 16 dec.: 9.30 ds.
G. Douma. O.v.d.: W. v/d Brand.
Organist: M. Hof. Collecten: 1.
Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang:
onderhoud gebouwen. Welkomstcie.: fam. R. Rotmensen.
Knd.: Grietje.
Kerkdienst 23 dec.: 9.30 ds.
G. Kajim. O.v.d.: mw. M. Ellen.
Organist: M. Hof. Collecten: 1.
Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang:
onderhoud gebouwen. Welkomstcie.: fam. G. Velzing. Knd.:
Marion.
Kerkdiensten 24 dec.: 19.00
gezinsdienst m.m.v. het poppentheater Jinky's Mikmak en
het kinderkoor The Little Pearls.
Organist: M. Hof. Collecten:
1. Pastoraat. 2. Knd. Bij de uitgang: onderhoud gebouwen.
Nieuw-Dordrecht 22.30 ds.
E. Akkerman. M.m.v. zanggroep
‘Fundament’. O.v.d.: D. de Jong.
Organist: mw. G. Fictorie.
Kerkdienst 25 dec.: 9.30 dhr.
B. Broers. O.v.d.: mw. D. de Jong.
Organist: J. Kroon. Collecten:
1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang onderhoud gebouwen. Welkomstcie.: ZWO.
Kerkdienst 30 dec. 9.30 dhr. M.
Bruinewoud. O.v.d.: mw. G. Velzing.
Collecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij
de uitgang: onderhoud gebouwen.
Welkomstcie.: fam. J. Bartelds.
Kerkdienst 31 dec.: Zwartemeer 19.00 dhr. B. Broers. Gez.
dienst.
Kerkdienst 1 jan.: 10.00 mw. G.
Velzing. O.v.d.: G. Velzing. Organist: mw. G. Fictorie. Collecten:
1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang: onderhoud gebouwen.
Kerkdienst 6 jan.: 9.30 ds.
Lageveen. O.v.d.: J. de Wolde.
Organist: mw. G. Fictorie. Collecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij
de uitgang: onderhoud gebouwen.
Welkomstcie.: B. Fictorie.
KLAZIENAVEEN-Noord
Kerkdienst 16 dec.: 10.00
mw. M. de Bruin-Roffel, Emmen.
Organist: Geert Kloppenburg.
Kerkdienst 23 dec.: 10.00 mw.
F. van Wieren, Emmen. Organist:
Gerard Ziengs.
Kerkdienst 24 dec.: 22.00 mw.
M. de Bruin-Roffel. M.m.v. CFO
Prins Hendrik uit Emmer-Compascuum.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00
verzorgd door ‘Zangkoor FunLees verder op pagina 4
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dament’ uit Klazienaveen. Organist: Wessel Voorn.
Kerkdienst 31 dec.: 19.00 mw.
G. de Vries, Emmen. Organist:
Wessel Voorn.
Kerkdienst 6 jan.: 10.00 mw.
M. de Bruin-Roffel, Emmen.
Organist: Gerard Ziengs. Na de
dienst: Nieuwjaarsvisite met kniepertjes en rollechies.
Kerstfeest voor iedereen. 19
dec. organiseert het bestuur van
de Veenkerk een kerstfeest m.m.v.
Gerard Bruns (zang) en Wessel
Voorn (orgel). Het begint om
15.30 uur en wordt gehouden in
het De Weerdhuis.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Noorderkerk,
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord,
tel 0591-553482
Kerkdienst 16 dec.: 10.00 ds.
J. Fischer, Emmen. O.v.d.: dhr. A.
Stevens. Organist: dhr. A. Stulp.
Koster: dhr. H. Schuring. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de
uitgang: gebouwen. Oppas: Elisa
en Rosalien Mulder. Knd.: o.l.v.
Liesan Masselink. Kaars aansteken: Dinaud Masselink. Bediening beamer: Mark Pals. Ontvangst: mw. F. Rabbers en mw. M.
Setz. Bloemendienst: fam. Haan.
Autodienst: H. Oldengarm.
Kerkdienst 23 dec.: 10.00 ds.
A. de Lange, Hardenberg. O.v.d.:
mw. G. Visser. Organist: dhr. W.
Schipper. Koster: dhr. R. Rabbers. Collecten: 1. Diaconie. 2.
Kerk. Bij de uitgang: gebouwen.

Oppas: Linda Pals en Corenna
Mennik. Knd.: o.l.v. Harriet Vermaas. Kaars aansteken: Siri
Seip. Bediening beamer: Leon
Pekelsma. Ontvangst: fam. Kuik.
Bloemendienst: fam. Visser.
Autodienst: H. Naber.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 da.
E. van der Meulen. O.v.d.: mw. L.
Pals. M.m.v. Fanfare Orkest: Laus
Deo, Emmen. Koster: dhr. P. Vermaas. Collecten: diaconie. Bij de
uitgang: kerk. Knd.: o.l.v. Liesan
Masselink. Kaars aansteken:
Wianne Masselink. Bediening
beamer: Marcel Haan. Autodienst: A. Stevens.
Kerkdienst 30 dec.: 10.00 ds.
B. Breunesse, Hardenberg. O.v.d.:
mw. G. Visser. Organist: mw. G.
Fictorie. Koster: dhr. H. Vos. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij
de uitgang: gebouwen. Oppas:
Theresia Seip en Corry Baan.
Knd.: o.l.v. Alexandra Mensing.
Kaars aansteken: Corné Pals.
Bediening beamer: Arjan Kuik.
Ontvangst: fam. Visser. Bloemendienst: mw. M. Setz. Autodienst: B. Pals.
NIEUW-AMSTERDAM/
VEENOORD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr.
A. Meijering, Middenweg 78, 7844
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 16 dec.: 10.00 ds.
E. Wisselink. Organist: mw. W.
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 2.
Eigen gemeente. Uitgangscollecte:
gebouwen. Autodienst: mw. M.
Meijer en mw. J. Jacobs: fam. W.
Meulman. Autodienst: mw. G.
Horstman: dhr. C. Douma. Lector: Henny Holwarda. O.v.d.:
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Albert Meijering. Oppas: Tim en
Ruben Wesseling. Bloemen: fam.
de Vries. Koster: T. van Sloten.
Koffie: Hennie Visser en Hester
Elijzen. Ontvangst en Nieuwsbrief: Jantje Groothuis en Erik
Bobbink.
Kerstpakkettenactie. U kunt
vandaag briefjes meenemen die in
de hal hangen en vervolgens de
artikelen kopen die daar opstaan.
Deze artikelen kunt u 16 dec.
inleveren bij de kerk. Als u geen
briefjes heeft getrokken kunt u
de volgende houdbare producten zoals koffie, suiker, wasmiddel, pak frisdrank, ranja, snoep,
chocolade, pasta, rijst, koeken,
blikken groente, soep, vruchten,
houdbaar broodbeleg, chips, toast,
kaarsen, doucheschuim, slagroom,
of tijdschriften kopen. Bent u 16
dec. niet in de gelegenheid om de
producten te brengen dan mag u
het 17 dec. tussen 10.00 en 11.00
uur inleveren in de zaal achter de
Zuiderkerk.
Kerst Sing-In Nieuw-A’dam/
Veenoord. Deze kerstsamenzang
voor jong en oud is in de Zuiderkerk op 16 dec. om 16.30
uur. M.m.v. de Cantorij v/d Zuiderkerk, Jorien Habing (sopraan),
Marc Bruinewoud (piano) en
Anton Stulp (orgel). Het geheel
staat o.l.v. Willy Misker. Er wordt
een afwisselend programma
met prachtige liederen geboden.
Iedereen is van harte welkom. De
toegang is gratis. Ter bestrijding
van de onkosten wordt bij de uitgang een vrije gift gevraagd.
Kerstmiddag gemeenteleden
75 jaar en ouder. 19 dec. is de
jaarlijkse Kerstviering voor de
gemeenteleden van 75 jaar en
ouder. Deze groep is hiervoor
persoonlijk uitgenodigd samen
met hun partners, die ook hartelijk welkom zijn. We willen samen
het Kerstfeest vieren en elkaar
ontmoeten. Daarnaast is er na de
Kerstviering een heerlijke broodmaaltijd met een lekkere kop
soep. Het programma begint om
16.30 uur met de Kerstviering
in de kerk. Het mannenkwartet Quattro Voti o.l.v. dirigent
Jan Boheur werkt mee aan deze
Kerstviering. Om het geheel mooi
af te sluiten zullen we nog een
paar bekende (kerst)liederen zingen. We eindigen om ongeveer
18.45 uur.
24 dec. Het thema is 'Wees niet
bang'. We kunnen voor van alles
en nog wat bang zijn. Sowieso kan
alles wat er in de wereld gebeurt
je angstig maken. Waar gaat het
naar toe? Je kunt ook bang zijn
om je nek uit te steken ten bate
van iets of iemand. De engel zegt:
'Wees niet bang, ik kom jullie
goed nieuws brengen'. Wat houdt
dat goede nieuws in? We lezen
het Kerstevangelie uit Lucas 2
en zingen bekende kerstliederen. M.m.v. het Chr. Mannenkoor
Drenthe o.l.v. Jan Boheur. Aanvang
dienst: 22.00 uur. Vanaf 21.00 uur
is iedereen van harte welkom
in de grote zaal achter de kerk.
Daar kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie/
thee. Na afloop is daar ook nog
een gezellig samenzijn met warme
chocomel, glühwein en lekkers.
25 dec. We vieren het geboortefeest van Jezus en staan erbij
stil wat het voor ons betekent.
Thema: 'Ik geloof in het licht'.
Mattheüs zegt tegen ons: 'Jullie
zijn het licht in de wereld'. We
weten dat het in de praktijk van

alledag lastig is om altijd dat licht
te zijn. We lezen Johannes 1: 1-18.
Waarmee kan Johannes ons helpen om in het Licht te geloven en
zelf een lichtje te zijn? Daarnaast
lezen we uit Lucas 2 over de herders die op weg gaan omdat ze
door het licht geraakt zijn. M.m.v.
de Cantorij o.l.v. Willy Misker.
30 dec. We vieren in de dienst
op deze zondag de Maaltijd van
de Heer. 's Avonds om 18.30 uur
is er een dienst in zorgcentrum
Oldersheem waarin we de Maaltijd vieren.
31 dec. Deze dienst die het
karakter zal dragen van een
avondgebed begint om 19.30 uur.
SCHOONOORD
Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 16 dec.: De
Wijngaard 9.30 ds. Akkerman,
Emmen. Collecten: 1. Kerk. 2.
Landelijk quotum. Knd.: alle
groepen. Autodienst: B. Eisses
en P. Hogeveen. Oppas: Tabitha
Eisses en Wouter Kloosterman.
Bloemengroet: fam. H. Oving.
Kerkdienst 23 dec.: De Wijngaard 9.30 ds. Hordijk, Aalden.
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Knd.: alle groepen. Autodienst:
J. Reinink en J. van Kleef. Oppas:
Anouk Zwiers en Evelien Vos.
Bloemengroet: fam. H. Eising.
Kerkdienst 25 dec.: De Wijngaard 9.30 mw. Maatjes, Oosterhesselen. Collecten: 1. Kinderen in de Knel. 2. Diaconie. Knd.:
alle groepen. Autodienst: H.
Oving en A. Hajes. Oppas: Janny
de Haan en Gea Habers.
Kerkdienst 30 dec.: De Wijngaard 9.30 ds. Hazeleger, Beilen.
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Autodienst: J. Scholts en P. Hogeveen. Oppas: Judith Katerberg en
Lianne Kloosterman. Bloemengroet: fam. F. Spronk.
Kerkdienst 31 dec.: De Wijngaard 19.30 ds. Urgert, Elp.
Collecte: kerk. Autodienst: B.
Schans en M. Oving.
Kerkdienst 1 jan.: De Wijngaard 10.00 veel samenzang.
Na de dienst is er gelegenheid
om elkaar een goed nieuwjaar
te wensen in De Rank onder het
genot van een kop koffie. Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Autodienst: H. Bouwman en W.
Schippers.
Kerkdienst 6 jan.: De Wijngaard 9.30 ds. Akkerman,
Emmen. Collecten: 1. Kerk. 2.
Landelijk quotum. Autodienst:
B. Eisses en J. van Kleef. Oppas:
Tabitha Eisses en Wouter Kloosterman. Bloemengroet: fam. J.
Scholts.
De vrouwenver. Wees een
Zegen houdt 19 dec. ’s avonds
haar kerstviering. Gasten zijn van
harte welkom.
Het oud papier kunt u vanaf
21 dec., 16.00 uur deponeren in
de container die dan weer op
de parkeerplaats achter de Rank
staat. Ook op 22 dec. kunt u het
papier daar kwijt.
Het chr. gem. koor Sola Gratia geeft 23 dec. een kerstconcert in de Wijngaard. Aanvang:
15.00 uur. Er zijn diverse medewerkers. De kerk is open vanaf
14.30 uur en de toegang is vrij.
Wel is er na afloop een collecte
bij de uitgang.
ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers,
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Klazienaveen
Kerkdienst 16 dec.: 9.30 ds.
den Arend, Exloo. O.v.d.: mw. A.
Reuver. Collectant: mw. C. Hölscher. Organist: dhr. W. Voorn.
Koster: fam. J. Batterink. Collecten: adoptie. Bij de uitgang:
onderhoud kerkgebouw. Autodienst: mw. M. Lutje-Stuiver.
Kerkdienst 23 dec.: 9.30 dhr.
van Vondel, Emmer Compascuum.
O.v.d.: mw. M. Lutje. Collectant: mw. B. Bakker. Organist:
mw. G. Fictorie. Koster: fam. J.
Batterink. Collecten: eigen kerk.
Bij de uitgang: onderhoud kerkgebouw.
Kerkdienst 24 dec.: 20.30 dhr.
van Vondel, Emmer Compascuum.
O.v.d.: dhr. H. Kramer. Diaken:
mw. R. Kuhl. Organist: dhr. J.
Kroon. Koster: fam. J. Batterink.
Collecten: diaconie. Bij de uitgang: onderhoud kerkgebouw.
Kerkdienst 25 dec.: 9.30 dhr.
Wiegman, Assen. O.v.d.: dhr. J.
Batterink. Diaken: mw. G. Vos.
Organist: mw. G. Fictorie. Koster: fam. J. Batterink. Collecten:
1. Evangelisatie. 2. Kinderen in de
knel. Bij de uitgang: onderhoud
kerkgebouw.
Kerkdienst 30 dec.: 9.30
ds. Kaiim, Emmen. O.v.d.: mw.
A. Reuver. Collectant: mw. J.
Hemel. Organist: dhr. W. Voorn.
Koster: fam. J. Batterink. Collecten: ouderenwerk. Bij de uitgang:
onderhoud kerkgebouw.
Kerkdienst 31 dec.: dhr. B.
Broers. O.v.d.: mw. M. Lutje-Stuiver. Organist: dhr. J. Kroon. Koster: dhr. J. Batterink. Collecten:
jeugdwerk. Bij de uitgang: onderhoud kerkgebouw. Autodienst:
mw. M. Lutje.
Kerkdienst 1 jan.: EbenHaëzer 10.00 gez. dienst.
Kerkdienst 6 jan.: 9.30 mw. A.
Reuver. O.v.d.: dhr. H. Kramer.
Diaken: mw. G. Vos-Middeljans.
Organist: dhr. M. Hof. Koster:
fam. P. Vos. Collecten: 1. Eigen
kerk. 2. Diaconie. Bij de uitgang:
onderhoud kerkgebouw.
Na de dienst is er koffie, thee en
limonade en wat erbij.

Overijssel
DAARLE
Contactpersoon: dhr. J.H. Valk,
Broekweg 30, 7688 RJ Daarle, tel.:
0546-672125, e-mail: g-scriba@
pkn-daarle.nl
Kerkdienst 16 dec.: 9.30 ds. T.
Veenstra, Wilsum. 15.00 ds. H. de
Haan, Den Ham. Organisten:
dhr. R. Roelofs en dhr. A. Kristiaans. Knd.: Jeanine Bosch (1, 2)
en Dianne Seigers (3, 4). Tnd.:
15.00 uur: Wendy Mollink (7, 8).
Oppas: Ina Immink, Janny Kamphuis, Jaëlle Valk. Collecten: kerk
en diaconie. Bloemen bezorgen: Bertine Wassink.
Kerkdiensten 23 dec.: 9.30 ds.
B. Heusinkveld. 15.00 ds. T. Smink,
Wierden. Organisten: dhr. R.
Roelofs en dhr. L. v/d Schootbrugge. Knd.: Geri Poorterman (1, 2)
en Wilma Bosch (5,6). Oppas:
Aly Veurink, Ina Hoff en Celine
Valk. Collecten: kerk en onderhoud. Bloemen bezorgen: Jan
en Martha Immink.
Kerkdienst 24 dec.: HK 19.30
ds. E. Prins Gez. zangdienst.
Kerkdienst 25 dec.: 9.30 ds.
B. Heusinkveld. Organist: dhr.
H. Valk. Oppas Hester PoorterLees verder op pagina 5
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man, Zwanet Boeschen-Hospers
en Anniek Immink. Collecten:
KerkinActie/Kinderen in de knel
en diaconie.
Kerkdienst 26 dec.: 9.30 ds.
B. Heusinkveld. Oppas: Rianne
Reefhuis, Gerda Valk en Anniek
Reefhuis. Collecten: jeugd.
Bloemen bezorgen: Harmke
en Frits Leemhuis.
Kerkdienst 30 dec.: 9.30 ds.
B. Heusinkveld. HK 15.00 gez.
dienst. Organist: dhr. A. Kristiaans. Knd.: Lian Wetering (1, 2)
en Rianne Kamphuis (3, 4). Tnd.:
15.00 (7, 8). Oppas: Inge Reefhuis, Esther Menkveld en Enya
Brakert. Collecten: kerk en diaconie. Bloemen bezorgen: Jannie Rotmensen.
Kerkdienst 31 dec.: 19.30 ds.
B. Heusinkveld. Organist: dhr.
L. v/d Schootbrugge. Collecten:
kerk en onderhoud.
Kerkdienst 1 jan.: 10.30 ds.
B. Heusinkveld. Organist: dhr.
L. v/d Schootbrugge. Bloemen
bezorgen: Gea Wessels.
Kerkdienst 6 jan.: 9.30 ds.
R. Fernhout. 15.00 ds. H. Paas.
Organisten: dhr. R. Roelofs en
dhr. A. Kristiaans. Knd.: Wilma
Bosch (1, 2) en Gijsbert Immink
(5,6). Oppas: Astrid Valk, Anja
Valk-Bannink, Lotte Stokvis.
Bloemen bezorgen: Alie Reimink.
Jarig. 7 jan.: zr. Truus Heuver-van
der Male, Gozem Gritterstr. 74,
1943: 76 jaar.
DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 16 dec.: De
Antenne 9.30 ds. J. Post, Wierden. O.v.d.: Margareth Joosten.
Pianist: Luco Hans. Lector:
Irene van Staveren. Gastpersonen: Eef en Netty. Koster:
Sicco van der Graaf. De Fontein
19.00 ds. K. van Staveren. O.v.d.:
Piet van Kesteren. Organist:
Freddy Bruins. Koster: Janny/
Koert Naber.
Kerkdiensten 23 dec.: De
Antenne 9.30 ds. G. Labooy,
Kampen. O.v.d.: Ellen Kok.
Organist: ds. W. Visscher. Lector: Judith van Kesteren. Gastpersonen: Fred en Martha
Haselhoff. Koster: Marie Gerrits. 19.00 kerstzangavond m.m.v.
ASAF en Jubal. Organist: Freddy
Bruins. Koster: Klaas Boessenkool.
Kerkdienst 24 dec.: Van
Dedemkerk 20.00 ds. J. Zondag. O.v.d.: Wim Vrieling. Organist: Freddy Bruins. Kosters:
Henk Zomer Else de Ronde en
Koert Naber. 22.00 ds. J. Zondag.
O.v.d.: Karin van Dijk. Organist: Hans Niezink. Koster:
Henk Zomer.
Kerkdienst 25 dec.: De
Antenne 9.30 ds. K. van Staveren. O.v.d.: Maaike Hiemstra.
Organist: Nico Aalberts. Lector: Betsy Romkes. Gastpersonen: fam. Prins. Koster: Henk
Omvlee en Grietje Visser van
Lenthe.
Kerkdienst 26 dec.: De
Antenne 10.00 ds. K. van Staveren. O.v.d.: Ellen Kok. M.m.v.
jeugdorkest Jubal. Koster: Sicco
van der Graaf.
Kerkdienst 30 dec.: De
Antenne 9.30 ds. K. van Staveren. O.v.d.: Henny Logtenberg.

Organist: Nico Aalberts. Lector: Beatrijs Everts. Gastpersonen: Albert Schalen en Wim
van der Belt. Koster: Klaas Boessenkool. De Fontein 19.00 ds.
J. Adriaanse, Beerzerveld. O.v.d.:
Janny Lok. Organist: Hans Niezink. Koster: Nico van Hattem.
Kerkdienst 31 dec.: De
Antenne 19.30 ds. J. Zondag. O.v.d.: Margareth Joosten.
Organist: ds. W. Visscher. Koster: Lefert Batterink.
Kerkdienst 1 jan.: De Antenne 10.30 ds. J. Zondag. O.v.d.:
Wim Vrieling. Organist: Nico
Aalberts. Gastpersonen: Boukje
Bosma en Tjerkje van der Meulen.
Kosters: Bert en Ina ten Brinke.
Kerkdiensten 6 jan.: De
Antenne 9.30 ds. J. Zondag.
O.v.d.: Piet van Kesteren. Koster: Henk Omvlee. De Fontein
19.00 ds. G. Trouwborst, Nieuwleusen. O.v.d.: Gerda Hofman.
Collecten. 16 dec.: PKW. Bij de
uitgang: doel kindercollecte; 23
dec.: PKW. Bij de uitgang: NBG;
24 dec.: Samenwerkende Kerken Dedemsvaart. Bij de uitgang:
n.b.; 25 dec.: PKW. Bij de uitgang:
Kinderen in de knel; 26 dec.:
PKW. Bij de uitgang: diaconie; 30
dec.: PKW. Bij de uitgang: diaconie; 31 dec.: PKW. Bij de uitgang:
diaconie; 1 en 6 jan: PKW. Bij de
uitgang: diaconie. Kindercollecte:
Mensenkinderen voor mensen in
nood. Actie: Een jaar lang groente
en aardappels Voor een gemiddeld gezin met 2 kinderen kost
het jaarlijks zo’n € 2.000 om elke
dag aardappels en groente op
tafel te kunnen zetten. Dat is heel
veel geld, vooral als je straatarm
bent en in een land woont als bijvoorbeeld Armenië of Moldavië.
Want de voedselprijzen zijn daar
bijna net zo hoog als in Nederland en blijven nog stijgen ook.
Oppas. 16 dec.: Renate van der
Vecht en Mirthe Schuurhuis;
23 dec.: Hilde Vrieling en Linda
Schollaardt; 25 dec.: Judith Hoogeveen, Monique Otter en Eline
Grol; 30 dec.: Mirthe Schuurhuis.
Kinderkerk: alle zondagen en 1e
Kerstdag voor groep 1 t/m 8.
Van Dedem Marke. 15 dec.:
ds. de Vries. Pianist: Fred van
Dijk; 22 dec.: Team RKK. Organist: ds. W. Visscher; 24 dec.: ds.
Ard ten Brinke. Pianist: Fred van
Dijk; 29 dec.: dhr. Jannes Smit.
Organist: Arjan Hagels.
Zieken. Clara Feyoena Heem,
Hardenberg: mw. G. MichelHeersping, Primulastr. 6, Unit 4, k.
6; dhr. F. Batterink, Stegerensallee
53a, Unit 4, k. 2.
Röpcke Zweers Ziekenhuis, Hardenberg: mw. D. Aalberts, Schubertstr. 6.
Activiteiten. 20 dec. 10.00 uur
Kerstviering Tabitha (De Fontein)
14.00 uur 55+-middag. Deze middag staan we stil bij de geboorte
van Jezus. We gaan samen zingen, bidden, lezen, luisteren naar
zang, muziek en het kerstverhaal.
Mocht u graag gehaald willen
worden, bel dan tussen 12.00 en
13.00 uur met Tjerkje van der
Meulen, tel. 613643. Van harte uitgenodigd in De Antenne.
Kerstpakketactie. In de Antenne worden op 22 dec. kerstpakketten gemaakt. De pakketten
zijn bestemd voor gezinnen en
alleenstaanden die het financieel moeilijk hebben. Weet u een
adres, laat het voor 15 december
a.s. weten aan een diaken of mail
naar kerstpakketactiededems-

vaart@gmail.com U kunt iets
bijdragen door op 22 dec. tussen
9.30 en 10.30 uur levensmiddelen
te brengen. (geen producten met
alcohol). Of door deze, tijdens
de openingstijden, in het winkelwagentje in de hal v/d Antenne
te leggen. Een gift kan ook, die
kan overgemaakt worden naar:
NL30RABO0373713452 t.n.v.
Diaconie Prot. Gem. Dedemsvaart i.w., o.v.v. Kerstpakketactie
2018.
Oliebollenactie. Met de jaarwisseling organiseren we weer
onze befaamde oliebollenactie.
Het bestelformulier voor de oliebollen en/of kniepertjes ligt in
de hal van de Antenne, de ingang
van de Van Dedemkerk en in de
Fontein. Ook vindt u daar de
dozen waarin de bestelformulieren gedaan kunnen worden.
Bestellen kan ook via de mail:
p.v.kesteren@hetnet.nl 31 dec.
kunnen tussen 15.00-16.30 uur
de bestellingen in de koffiekamer
v/d Antenne opgehaald worden.
Vanzelfsprekend is er dan ook
de mogelijkheid om anderen te
ontmoeten, een kopje koffie/thee
te drinken en alvast de oliebollen
te proeven. Bestelt u weer? Wij
bakken graag voor u! Namens de
bakkers, uw oliebollenbakker, Piet
van Kesteren.
DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger,
De Mute 61, 7683XT Den Ham,
tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 16 dec.: 10.00
ds. R. van Hornsveld. H.A. O.v.d.:
groep B. Knd.: Peuters: Leonie
Dubbink; groep 1 t/m 6. Oppas:
zaal 6: Linda Melenboer, Jannette
Eshuis en Christy Jansen. Collecten: 1. Diaconie. 2. Gemeente
opbouw. Deurcollecte: kerk. HK
19.00 ds. H. Klaassen. Viering
H.A. en dankzegging. Collecte:
Dorcas. Deurcollecte: kerkrentmeesters. GK 19.00 Kerst
Sing-in. M.m.v. combo’s uit Den
Ham. We doen dit met o.a. een
samengesteld koor. D.m.v. zang,
dans, licht en geluid hopen we er
samen een mooi feest van maken.
Heerlijk in de Kerststemming
komen en ook nadenken over de
échte Kerstgedachte? Kom dan
16 dec. om 19.00 uur naar de
Geref. kerk.
Het Liefferdinck 10.00 ds. H.
Klaassen H.A.
Kerkdienst 23 dec.: GK 10.00
ds. H de Haan. HK 19.00 ds. G.
de Goeijen. GK 19.00 Gospeldienst.
Kerkdienst 25 dec.: GK 10.00
ds R van Hornsveld. HK 19.00
gez. zangdienst.
Kerkdienst 30 dec.: GK 10.00
ds. H. de Haan. 19.00 ds. G. de
Goeijen.
Kerkdienst 31 dec.: HK 19.30
ds. R. van Hornsveld.
Kerkdienst 1 jan.: GK 10.00
ds. H. Klaassen.
Kerkdienst 6 jan.: GK 10.00
ds. H. de Haan. HK 19.00 ds. H.
de Haan.
HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman,
Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum Zuid en Noord.
Overleden. 2 dec. is toch nog
vrij onverwacht overleden op
83-jarige leeftijd Gerrit Jan Nijkamp, Witte de Withstr. 29. We
leven mee met zijn vrouw Hen-

nie, hun kinderen en kleinkinderen.
Zieken. Mw. Valkman-Derks,
Spinde 303, is voor revalidatie in
het CFH (Unit 3, k. 28)
Mw. A. Ensing-van ´t Hul, Witte
de Withstr. 2, verblijft tijdelijk in
´t Welgelegen, k. 111, Voorstr. 1,
7782 AM Gramsbergen.
RZZ: Mw. H.Spijkers-Prenger,
Bruchterbeekweg, Brucht.
Baalderveld. Zieken. Dhr. E.
Bolks (Hoogenweg11) verblijft
in het Aleida Kramer Ziekenhuis,
Meindert van de Thijnensingel 1,
7741GB in Coevorden, afd. de
Hoefslag, 1e verd., k. 7.
Dhr. C. Wester, Herderstasje 2,
is opgenomen in het Hospice te
Enschede. Adres: Het Bijvank 155,
7544 DB Enschede.
Dhr. H. Odink, Veldkers 21, werd
afgelopen week opgenomen in
het ziekenhuis op de afd. IC. We
wensen hem maar ook andere
zieken sterkte en zo mogelijk
beterschap toe.
Radewijk. Zieken. Mw. Roelofs
Ekkelenkamp, Hanekampsdijk 1,
is weer thuis na een geslaagde
operatie.
Kerstpakketten Actie 2018.
'Samen Delen' een initiatief
van de kerken uit HardenbergHeemse en Radewijk wil ook dit
jaar weer kerstpakketten maken
en uitdelen aan mensen met een
klein inkomen. Daarvoor doen
wij een beroep op u. U kunt ons
helpen met producten die vaak
in kerstpakketten zitten, denk
bijvoorbeeld aan chocoladeletter,
kofﬁe, nootjes, pannenkoekmeel
en suiker, maar eigenlijk alles wat
een doorsnee gezin zo dagelijks
nodig heeft. Kom dit brengen op
16 dec. De inzameling is voor het
begin v/d eredienst bij de ingang
van de kerk (alleen in Hardenberg en Radewijk) en 20 dec.
van 10.00 tot 20.30 uur in de
‘Schakel’. Bent uw niet zo goed
ter been, een gift is welkom op
rekening NL30RABO0324960670
t.a.v. ‘SamenDelen’ diaconie Prot.
Gem. Hardenberg/Heemse. Wilt u
meer weten over deze actie, dan
kunt u mailen naar samendelen@
hetnet.nl Mogen wij rekenen op
uw bijdrage? Bij voorbaat dank.
Adressen graag voorzien van
naam postcode en gezinssamenstelling. (kind tot 12j) Degene die
adressen doorgeeft is tevens verantwoordelijk voor de bezorging
van de pakketten!
18 dec., de dag van de Immigratie en Tafels van Hoop. Om vluchtelingen te laten weten dat ze
welkom zijn organiseert het College van Diakenen en de ZWOcie. een Tafel van Hoop met
vluchtelingen uit het AZC. Ook
zijn hierbij aanwezig ds. René de
Reuver, scriba v/d PKN en dhr.
Karel Jungheim, beleidsmedewerker van KerkinActie. Ds. René de
Reuver zal om 20.15 uur in de
Hessenwegkerk het door hem
geschreven boek: Van Migrant tot
Naaste, toelichten.
Ouderenmiddag. 18 dec. om
15.30 uur in De Schakel. Kerstviering m.m.v. ds. Noordmans, meditatie, en Marja Nijmeijer, muzikale momenten en begeleiding
bij de samenzang. Ter afsluiting is
er een broodmaaltijd. (hiervoor
hoeft u zich niet aan te melden).
Voor vervoer kunt u bellen met
Gerard Timmerman. Tel. 261735.
LUTTEN/SLAGHAREN
Contactpersoon: mw. G. van Dijk,
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Anerweg-Zuid 15a, 7775 AN Lutten
Kerkdienst 16 dec.: Kruiskerk 9.30 ds. L. v/d Veer, Oosterhesselen. O.v.d.: fam. A. Nijboer. Organist: dhr. H. Kemink.
Flame: mw. L. Mulder en mw.
A. Gerritsen. Oppas: mw. M.
Spijkerman en mw. A. Osseforth.
Welkomscomité: fam. H. Kruithof. Beamer: dhr. R. Soer.
Kerkdienst 23 dec.: Kruiskerk
9.30 ds. J. Adriaanse, Beerzeveld.
O.v.d.: fam R. Seinen-Snippe.
Organist: dhr. J. Lamberink.
Flame: mw. J. Wellink en mw. A.
Kastelein. Oppas: mej. N. Ekkel
en mej. L. Wellink. Welkomscomité: fam. T. Scholten. Beamer:
dhr. T. Scholten.
Kerkdienst 24 dec.: 22.00 ds. J.
Post, Wierden-Lutten.
Kerkdienst 25 dec.: 9.30 ds.
J. Post. O.v.d.: fam. H. Euving.
Organist: dhr. H. Bruins. Oppas:
mw. L. Mulder en mw. E. Mulder.
Welkomscomité: fam. J. Nijland.
Beamer: dhr. T. Euving.
Kerkdienst 30 dec.: Kruiskerk
9.30 ds. R. Visser, Uelsen. O.v.d.:
mw. R. Kerkdijk. Organist:
dhr. H. Kemink. Oppas: mw. B.
Mulder en mw. A. Mulder. Welkomscomité: fam. F. Leenders.
Beamer: dhr. H. v/d Berg.
Kerkdienst 31 dec.: Kruiskerk
19.30 ds. J. Post. O.v.d.: dhr. A.
de Weerd. Organist: dhr. J. Lamberink. Welkomscomité: fam.
H. Jager. Beamer: dhr. J. Pot.
Kerkdienst 1 jan.: Kruiskerk
10.00 ds. J. Post. O.v.d.: dhr. A.
de Weerd. Organist: dhr. J. Lamberink. Welkomscomité: fam.
G. Wieten. Beamer: dhr. J. Pot.
Zieken. Henk Bril, Lijsterbesstr.
13, ligt nog steeds in het ziekenhuis van Hardenberg, Jan Weitkamplaan 4a, k. 113.
Dhr. Roelof Lamberink, Lutteresweg 1, is vanaf de ic naar de
verpleegafd. gegaan. Adres ZGT,
zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo, 5
noord k. 11. Na de zware operatie gaat hij langzaam iets vooruit
maar is nog erg zwak.
Dhr. Wim Jurg, Anerweg Noord
86, 7775 AV Lutten is vrijdag
geopereerd. Zijn grote teen is
geamputeerd.
Dhr. Jurg verblijft op dit moment
nog in het ziekenhuis in Almelo,
gaat zo spoedig mogelijk weer
naar Hardenberg.
Jarig. Dhr. H. Kremer, Anerweg
Zuid 59, 7775 AP Lutten, 11-121946.
Dhr. J. Huisman, Schuineslootweg 42A, 7777 RB Schuinesloot,
12-12-1940.
Mw. J. de Lange-Lawant, Ribesstr.
27, 7775 BL Lutten, 13-12-1945.
Dhr. B. Benjamins, Schuineslootweg 53, 7777 RH Schuinesloot,
14-12-1943.
De bloemen gaan vandaag met
een groet van ons allen vanuit de
Kruiskerk naar mw. G. Klok-Post,
Schuineslootweg 49, Schuinesloot;
vanuit de Kapel naar Herman Finkers, Schuineslootweg 90.
MARIËNBERG
Kerkdienst 16 dec.: 9.30 ds. H.
de Haan, Den Ham. Beerzerveld
19.00 ds. A. v/d Griend, Kloosterhaar. Gez. dienst. O.v.d.: dhr. G.
Lennips. Diakenen: H. ter Bekke
en P. Olsman. Collecten: diaconie, kerk en gebouwen. Gastheer: J. Hans.
Kerkdienst 23 dec.: 9.30 ds.
Lees verder op pagina 6
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RTV-tips
Zaterdag 15 december
NTR | NPO2 | 21.20
Andere Tijden
Eind jaren ’60 komt er iets nieuws
op de Wallen. Maarten Lamers
richt de Satanskerk op. Zo hoeft
een religieuze instelling geen
belasting te betalen. Politie en justitie hebben geen idee wat ze er
mee aan moeten.
Zondag 16 december
EO | NPO2 | 9.10
Nederland Zingt op Zondag
Looft Hem! De hoofdpersonen in
het Kerstverhaal hebben allemaal
een andere emotie, maar uiteindelijk loven en prijzen ze het geboren Koningskind.
Zondag 16 december
EO | NPO2 | 24.15
Geloof en Wetenschap
Wat hebben geloof en wetenschap
met elkaar te maken? Andries
Knevel bezoekt in deze uitzending
Rosalyn Picard hoogleraar Media,
Art and Sciences aan MIT Boston.
Zij was ooit atheïst.
Maandag 17 december
KRO-NCRV | NPO1 | 19.20
Een huis vol
Maandag start de succesvolle serie
‘Een huis vol’. Dit seizoen volgen
we opnieuw 3 gezinnen, waaronder de inmiddels bekende papa Jay
Lopez met zijn kroost.
Maandag 17 december
NTR | NPO2 | 21.10
Andere Tijden
René Pisters (54) is pastoor in het
Limburgse Simpelveld. Pisters is
een dorpspastoor met een missie.
Hij ziet de kerken leeglopen en is
vastbesloten dat te veranderen.
Dinsdag 18 december
KRO-NCRV | NPO2 | 17.10
Mijn Pelgrimspad
Op haar laatste kilometers ligt
de Doopsgezinde Julianakerk,
waar Annemiek Schrijver er
achter komt hoe het kan dat er
zoveel Doopsgezinden in Friesland
zijn.
Woensdag 19 december
KRO-NCRV | NPO1 | 22.15
Hello Goodbye
In de laatste aflevering van Hello
Goodbye vertelt een jongen
waarom hij en zijn zus Yin en Yang
zijn sinds het overlijden van hun
moeder.
Donderdag 20 december
EO | NPO1 | 20.30
Dynasties
In Senegal, in West-Afrika leeft
een groep chimpansees die geleid
wordt door alfamannetje David.
Hij is al 3 jaar de baas en meestal
wordt dan een leider afgezet.
Vrijdag 21 december
KRO-NCRV | NPO2 | 19.45
Binnenste Buiten
Voor het jaarlijkse Binnenste
Buiten Kerstdiner maakt culinair
expert Alain Caron dit jaar de
laatste gang: een heerlijk dessert.
Lees verder op pagina 8
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L. van Rikxoort. 19.00 ds. R. van
Hornsveld, Den Ham. O.v.d.: dhr.
F. Timmer. Diakenen: B. Mellema
en W. Wittenberg. Collecten:
Stg. Mensenkinderen, kerk en
gebouwen. Gastheer: G. Lennips.
Kerkdienst 24 dec.: 19.00 gez.
kerstzangdienst.
Kerkdienst 25 dec.: 9.30 ds.
E. van Beesten, Witharen. 19.00
kerstviering Knd. We zijn te gast
in het warenhuis ‘Droom en
Vreesman’. Hier wordt een bijzondere ketting gevonden, maar
er missen nog medaillons. Zullen
die medaillons gevonden worden?
En wat betekenen die afbeeldingen op de medaillons? De winkel
wordt niet alleen bezocht door
klanten, maar er is ook een dief
op pad… dit beloofd weer een
spannende maar ook zinvolle
avond te worden, waarbij jong én
oud van harte wordt uitgenodigd!
Kom zelf en neem anderen mee!
O.v.d.: dhr. J. Hans. Diakenen:
D. Otten en A. Visser. Collecte:
Kinderen in de knel, kerk en
gebouwen.
Kerkdienst 26 dec.: Beerzerveld 9.30 ds. J. Peschar, Hollandscheveld. Gez. dienst. Diakenen:
H. ter Bekke en P. Olsman.
Kerkdienst 30 dec.: 9.30 ds.
J. Post, Wierden. 19.00 ds. J.
Peschar, Hollandscheveld. Gez.
dienst.
O.v.d.: dhr. W. Menzo. Diakenen: B. Mellema en W. Wittenberg. Collecte: KRQ, kerk en
gebouwen. Gastheer: R. Lennips.
Kerkdienst 31 dec.: 19.30 ds.
L. van Rikxoort. O.v.d.: dhr. B.
Veltink. Diakenen: D. Otten en
A. Visser. Collecte: bloemenfonds, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 1 jan.: Beerzerveld 10.30 ds. J. Adriaanse. Gez.
dienst.
Kerkdienst 6 januari 9.30 ds. J.
Peschar, Hollandscheveld. 19.00
ds. W. v/d Braber, Vriezenveen.
O.v.d.: dhr. J. v/d Velde. Diakenen: B. Mellema en W. Wittenberg. Gastheer: B. Mellema.
Meeleven. We denken in het
bijzonder aan mw. H. JaspersHofsink, dhr. H. Middag, die weer
thuis mocht komen en aan mw. E.
van Belzen. Zij is nog in afwachting van wat er aan behandeling
mogelijk is. Spannend, emotioneel,
moeilijk… we wensen u heel
veel sterkte toe en we bidden de
Here God of Hij u allen wil sterken en bemoedigen.
Tekst. Verhaal over 3 verschillende mensen. De eerste had
mooie kleren aan en droeg een
zak. ‘In deze tas’ verklaarde hij,’
zit de rijkdom van een heel
leven.’ Hij klopte er met zijn hand
op. ‘Hiermee en met wat handig
praten, moet ik die poort wel

door komen, of ik moet me al
heel sterk vergissen. En om de
godsdienstige invalshoek er ook
bij te betrekken, heb ik mijn hart
er ook in gestopt. Ze mogen
het allemaal hebben als ze willen. Alsjeblieft!’ De tweede was
een gelovig uitziende vrouw in
eenvoudige, afgedragen kleding.
Zij droeg een veel kleinere zak.
‘Ik heb geen grote rijkdom verzameld’, sprak zij met zwakke,
bezwaarde stem. ‘Onze Heer
heeft ons gezegd schatten in de
hemel te vergaren en daarom
heb ik mijn hele leven besteed
om anderen te dienen.’ ‘Wat zit
er in uw tas?’ vroeg de rijke man.
‘Afrekeningen’, antwoordde ze
met bescheiden trots. ‘Aantekenboekjes, lijstjes en registers. Alle
goede daden en liefdewerken
die ik ooit heb gedaan, zijn erin
vastgelegd. Ik zal ze overleggen
samen met mijn hart, want dat
heb ik net als u er ook in gedaan,
mocht men daarom vragen.’ De
derde was een zenuwachtige,
vermoeid uitziende man, die
enkel een lendendoek droeg.
Hij had niks bij zich. ‘Ik heb niks
meegenomen’, hakkelde hij. ‘In
mijn leven heb ik geen rijkdom
vergaard, ik heb me ook niet zo
onzelfzuchtig voor anderen gegeven, zoals u, mevrouw. Maar het
ergste is ik heb mijn hart weggegeven, ik kom de hemel niet
binnen, ben ik bang.’ De rijke
man en de gelovige vrouw liepen
met z’n tweeën alvast naar de
poort, maar al gauw kwamen ze
terug. Hun gezicht stond donker
van teleurstelling. ‘Bagage niet
toegestaan binnen de poort’, zei
de rijke man bedroefd. ‘En we
mogen onze tas ook niet buiten de poort laten staan‘, snikte
de vrouw. ‘We moeten ervoor
altijd mee rond lopen!’ Langzaam gingen ze weg. De man in
de lendendoek keek hen na en
liep toen zelf naar de hemel toe.
Goed, hij had dan geen bagage,
maar hij was zijn hart kwijt. Wat
voor hoop had hij? De engel die
de deur opendeed nodigde hem
met een diepe buiging uit binnen
te komen. Toen stopte hij hem
iets in de hand. Het glinsterde en
glansde als de volmaaktste diamant. ‘Van u geloof ik’, zei hij.
SIBCULO
Contactpersoon: mw. F. BolksBrink, De Vleggedijk 4, 7693 PX
Sibculo
Kerkdiensten 16 dec.: Kloosterkerk 9.30 da. H. Paas, Nijverdal. Knd.: groep 1 t/m 8.
Adventsproject. Oppas: Jessica
Stoeten. Fredrikskerk 9.30 ds.
A. v/d Griend. Knd.: groep 1 t/m
8. Adventsproject. Oppas: Fleur
Koiter en Margreet Schepers.
Collecten: diaconie, kerk en
onderhoudsfonds.

Kerkdienst 23 dec.: Kloosterkerk 9.30 ds. J. Droogendijk,
Vroomshoop. Knd.: groep 1 t/m
8. Kerstproject. Oppas: aanwezig. Fredrikskerk 9.30 ds. W.
v/d Griend. Knd.: groep 1 t/m
8. Kerstproject. Collecten: diaconie, kerk en onderhoudsfonds.
Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 24 dec.: Fredrikskerk 22.30 ds. W. v/d Griend.
Collecten: voedselbank Hardenberg, kerk en onderhoudsfonds.
Kerkdienst 25 dec.: Kloosterkerk 10.00 ds. H. Dorgelo.
Knd.: groep 1 t/m 8. Afsluiting
kerstproject. Fredrikskerk 9.30
ds. W. v/d Griend. Knd.: groep
1 t/m 8. Afsluiting kerstproject.
Collecten: Kinderen in de
knel, kerk en onderhoudsfonds.
Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 26 dec.: Fredrikskerk 9.30 mw. H. Veldhuis, Vriezenveen. Collecten: Kinderen
in de knel, kerk en onderhoudsfonds.
Kerkdienst 30 dec.: Kloosterkerk 9.30 ds. C. Koole-Schoonhoven. Knd.: groep 1 t/m 8.
Oppas: aanwezig. Fredrikskerk
9.30 kand. Y. Breemes, Rijssen.
Knd.: groep 1 t/m 8. Collecten:
diaconie, kerk, en onderhoudsfonds. Oppas: aanwezig.
Kerkdienst 31 dec.: Kloosterkerk 19.30 ds. H. Dorgelo. Collecten: diaconie, solidariteitsfonds, en onderhoudsfonds.
Kerkdienst 1 jan.: Fredrikskerk 10.00 ds. W. v/d Griend.
Collecten: diaconie, kerk en
onderhoudsfonds.
Kerkdienst 6 jan.: Kloosterkerk 9.30 ds. H. Dorgelo. Knd.:
groep 1 t/m 8. Collecten: diaconie, kerk, en onderhoudsfonds.
Oppas: aanwezig.
ST. JANSKLOOSTER
Contactpersoon: Tiny van der
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 052724142
Kerkdiensten 16 dec.: 10.00
ds. T. Heslinga, Veendam. Oppas:
Esther Lassche en Shanon Bosgraaf. Knd.: groep 1 en 2 met
alle leiding en hulpen. Organist:
Henk Teunis. 14.30 ds. R. Perk,
Nijverdal. Organist: Corry van
den Berg. Collecten: 1. Kerk. 2.
Kinderkerstfeest.
Kerkdiensten 23 dec.: 10.00
ds. J. Bruin, ´t Harde. Oppas:
aanwezig. Knd.: froep 1 en 2 met
alle leiding en hulpen. Organist:
Johan Tijssen. Kapel 14.30 ds. W.
Roseboom, Oudega. Gez. dienst.
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 24 dec.: 19.00 kinderkerstfeest.
Kerkdienst 25 dec.: 10.00 ds.
H. ter Beek, Zwartsluis. Oppas:
aanwezig. Organist: H. Dunsbergen. Collecten: 1. Diaconie.

2. Kerk.
Kerkdienst 26 dec.: 10.00
ds. E. van der Veen, Oldemarkt.
M.m.v. Chr. Gem. Zangver. ‘Sursum Corda’. Oppas: aanwezig.
Organist: Corry van den Berg.
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 30 dec.: 10.00 ds.
Th. Heslinga, Veendam. Oppas:
aanwezig. Organist: H. Dunsbergen. 14.30 ds. M. Sytsma-van
Oeveren, Kampen. Organist:
Corry van den Berg. Collecten:
1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdienst 31 dec.: 19.00 ds.
H. de Haan, Den Ham. Organist:
Henk Teunis. Collecten: 1. Kerk.
2. Diaconie.
Kerkdienst 1 jan.: 10.30 ds. H.
Pap. Oppas: aanwezig. Organist: Jan Pieter van Eerde. Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Kerkdiensten 6 jan.: 10.00 ds.
G. Labooy, IJsselmuiden. Oppas:
aanwezig. 14.30 ds. W. Menkveld,
Wanneperveen. Collecten: 1.
Kerk. 2. Diaconie.
Gedicht. Er is een Licht. Er is
een Licht op weg naar morgen, al is nu de nacht nog om
ons heen. Dat Licht verdrijft de
aardse zorgen, en niemand is nog
meer alleen. Geen mens behoeft
nog meer te lijden, maar mag
zich in Zijn liefde gaan verblijden. Opdat het Licht de donkere
nacht bescheen. Geen donkere
nacht kan ons nog scheiden van
het Goddelijk Licht, dat is neergedaald. Het kwam wonen tussen
al het menselijk lijden, heeft hen
met Zijn liefde reeds bestraald.
Dat Licht heeft alle duisternis
verdreven. Heeft alleen maar
warmte en geluk gegeven. Het
heeft alle pijn en verdriet weggehaald. Dat Licht dat in een arme
stal ging gloren, waar herders
kwamen kijken naar dat Licht.
Dat Licht werd uit een maagd
geboren, en ook de Wijzen zijn
ervoor gezwicht. Ze zagen een
wondere ster van verre schijnen. Het deed alle twijfel bij hen
verdwijnen. Ze geloofden in dit
heugelijk bericht. Engelenkoren hebben het Licht bezongen.
Jubelden het uit bij de herders
in het veld. Er is een Licht dat de
duisternis heeft verdrongen, zo
hebben ze de blijde mare aan de
wereld vermeld. Een wereld die
gebukt ging onder schuld en zonden. Waarin geen licht en warmte
meer werd gevonden. Werd toen
al van de Redder der wereld
verteld. Nu al is dat Licht op
weg naar morgen, en verdrijft die
koude donkere nacht. Elk mensenkind is in dat Licht geborgen,
Dat Licht dat te midden van het
duister wacht. Dit Licht dat eens
voorgoed zal overwinnen, Waar
alle leven straks opnieuw mee
mag beginnen. Dat Licht heeft nu
al vrede en geluk gebracht. Tiny
van der Linde-Altena.

Festival of Nine Lessons and Carols Weerselo
‘Festival of Nine Lessons and
Carols’ is een kerkelijke kerstviering met lezingen en liederen.
Vocaal Ensemble Zutphen, een
koor van 24 enthousiaste zangers,
laat diverse Engelse kerstliederen
horen. Bezoekers worden uitgenodigd om bij enkele liederen mee
te zingen.
Vocaal Ensemble Zutphen zingt op

hoog niveau muziek uit de Renaissance tot en met de 21e eeuw.
De korte bijbellezingen gaan over
de belofte van de Messias en de
geboorte van Jezus. De lezingen
worden omlijst door het zingen
van Engelse carols en hymnen. Na
afloop is er gelegenheid nog iets
te drinken en de koorleden persoonlijk te ontmoeten in de Stifts-

school.
Interessant: in de 19e eeuw
bedacht de bisschop van Canterbury deze vorm van viering. Het
doel was om mannen op kerstavond uit de kroeg houden en in
de kerk krijgen.
Zondag 23 december, 15.30 uur,Weerselo, Stiftskerk,
Het Stift 11, gratis (vrije gift)

Onder de
de tweede
Almelo –
lieke doen
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Kritiek
Door DS. Foekje Dijk,
dalfsen

Toeven in de
adventstijd van
2018, een periode waarin stilte,
rust en inkeer een mens weer
terug zouden moeten voeren naar
de essentie van het bestaan, is
geen gemakkelijke opgave. De situatie op onze kwetsbare aarde is
kritiek te noemen.Voortdurend is
er sprake van oorlogen en geruchten van oorlogen, maar ook de klimaatverandering heeft zo langzamerhand het kritieke punt bereikt.
Daarnaast is die felbegeerde stilte
haast nergens meer te vinden in
het lawaai van alledag. De god van
de economie wordt meer verheerlijkt dan ooit en ondertussen
leven we in een wereld waarin
de ene helft van de mensheid
omkomt van de honger, terwijl
de andere helft bijkans bezwijkt
onder vetzucht.

Inititatiefnemers van ‘Bidden langs het kanaal’ Roelof Hekman (links) en Henk
Koldenhof: “Samen bidden overstijgt de grenzen van je eigen kerkmuur”

Bidden langs het
kanaal tijdens
Week van Gebed
Onder de noemer ‘Bidden langs het kanaal’ vindt in januari 2019 voor
de tweede keer de Week van Gebed plaats in vijf kerken langs het kanaal
Almelo – De Haandrik. Vier protestantse kerken en een rooms katholieke doen mee. Het gaat in totaal om zes avonden.

door L. Polhuys,
deventer

Henk Koldenhof uit
Vroomshoop en
Roelof Hekman uit Daarlerveen
(beiden PKN) zijn kartrekkers.
Het initiatief voor de gezamenlijke
week ontstond vanuit plaatselijke
gebedsgroepen.

nen leggen met anderen. Tijdens
de eerste editie van Bidden langs
het kanaal begin 2018 kwamen
er zo’n 170 mensen meebidden.
Een mooi aantal, dat we dit jaar
ook weer hopen te bereiken. Elke
avond waren er wel mensen uit
verschillende kerken aanwezig en
een aantal kwam ook op meerdere
bijeenkomsten. Het was ook leuk
om te zien dat er onderlinge contacten ontstonden, bijvoorbeeld
met mensen die vroegen of ze mee
konden rijden naar een gebedsavond in een andere plaats.”

Buiten eigen kerkmuren kijken
Koldenhof: “Op een eerste poging
vanuit onze gebedsgroep om tot
een gezamenlijke Week van Gebed
te komen, kwamen geen reacties.
Vijf kerken
Daarna bleef het idee een aantal
In 2019 doen er vijf kerken mee.
jaren in de kast liggen. Totdat we
Hekman: “Er staan nog meer
twee jaar geleden besloten er
kerken langs het kanaal, zoals in
weer mee aan de slag te gaan en
Aadorp en Bergentheim, maar
het initiatief te verbreden tot de
voorlopig houden we het bij het
kerken langs het kanaal. Tenslotte
huidige aantal, mede om praktigaat het om de Week van Gebed
sche redenen. De afstanden die
voor de Eenheid van de Chrismoeten worden overbrugd om
tenen. Het is goed om buiten je
van de ene naar de andere kerk
eigen kerkmuren te kijken en de
te komen, worden dan wel erg
eenheid te zoeken. Op de eerste
groot. Overigens
bespreking kwazijn de avonmen meteen alle
‘Bidden langs het kanaal’
den niet alleen
vijf uitgenodigde
verwijst ook naar wat Paulus
bedoeld voor
kerken opdagen
schrijft in Handelingen 16: 13,
mensen uit de
en konden we
waar staat dat men naar de rivier
deelnemende keraan de slag. Het
gaat om daar te bidden
ken. Iedereen mag
mooie is dat het
meedoen. Zo bidden er bijvoorinitiatief van onderop is gekomen
en niet via allerlei officiële kanalen. beeld in Vroomshoop ook baptisten mee. Misschien komen meer
De saamhorigheid die we tijdens
mensen op het idee om Bidden
de bijeenkomsten in 2018 hebben
langs het kanaal te organiseren.
ervaren, was erg fijn. Samen bidDenk bijvoorbeeld aan de Hooden overstijgt de grenzen van je
geveense Vaart in Drenthe.”
eigen kerkmuur.”

eeuw
an Canterering. Het 170 mensen
op kerst- Hekman: “Ook voor de gebedsuden en in groep die al jarenlang in onze kerk
bij elkaar komt, en zo’n achttien
personen telt onder wie enkele
selo, Stiftskerk,
vrijgemaakt gereformeerden, is
het fijn dat we de verbinding kun-

Indonesische christenen
De Week van Gebed wordt al
zo’n honderd jaar georganiseerd
en vindt plaats over de hele
wereld. Gebeden wordt voor
elkaar, stad, dorp of land. De
eenheid tussen christenen staat

centraal. De organisatie is in handen van de Raad van Kerken en
Missie Nederland. Jaarlijks is er
een thema dat door christenen
uit specifieke landen wordt uitgezocht. In 2018 is het thema ‘Recht
voor Ogen’, dat door Indonesische christenen is aangedragen.
Hekman: “Het feit dat het thema
uit Indonesië afkomstig is, bepaalt
ons er bij dat we ook met christenen in andere werelddelen zijn
verbonden, vaak christenen die
worden vervolgd. Het is goed om
daarbij stil te staan.” Koldenhof:
“Wij haken in op het landelijke
thema, maar met het thema ‘Bidden langs het kanaal’ verwijzen
we ook naar wat Paulus schrijft
in Handelingen 16 vers 13, waar
staat dat men naar de rivier gaat
om daar te bidden.”

gastkerk een windlicht dat door
een vertegenwoordiger van een
andere geloofsgemeenschap naar
binnen wordt gedragen als symbool van Christus, het Licht. Het
lijkt een beetje op een estafette,
elke avond wordt het licht binnengedragen door een ander.
Ook het lied waarmee de bijeenkomst wordt begonnen is steeds
hetzelfde, namelijk lied 287 uit
het nieuwe Liedboek (Rond het
Licht). Koldenhof: “Voor de rest
is iedereen vrij om de avond zelf
in te vullen. Elke kerk doet het op
zijn eigen manier. Zo worden in
de rooms katholieke kerk kaarsjes gebrand. Vorig jaar was een
leuke bijkomstigheid dat in Vriezenveen toevallig een koor aan
het oefenen was dat spontaan
aanhaakte.”

Kaarsjes
De gebedsavonden duren ongeveer drie kwartier. Het programma en de liturgie kennen
enkele gezamenlijke onderdelen
die op elke avond hetzelfde zijn.
Zo staat er bij de ingang van de

Vijf kerken, zes avonden
Tijdens de Week van Gebed is er
op zes avonden ‘Bidden langs het
kanaal’ in: Vriezenveen, Daarlerveen, Vroomshoop, Beerzerveld
(alle protestants) en Geerdijk
(rooms katholiek).

Locaties en data
Startdienst
Zondag 20 januari, aanvang 19.00 uur
‘De Schoof’, Brugstraat 10, Daarlerveen
Na afloop is er koffie/thee en tijd voor ontmoeting.
Maandag 21 januari, aanvang: 19.15 uur
Sint Willibrordus, Schoolstraat 80, Geerdijk
Dinsdag 22 januari, aanvang: 19.15 uur
Hervormde Kerk, Westerweg 38, Beerzerveld
Woensdag 23 januari, aanvang: 19.15 uur
‘Het Anker’, Hoofdstraat 35,Vroomshoop.
Donderdag 24 januari, aanvang: 19.15 uur
‘De Schoof’, Brugstraat 10, Daarlerveen.
Vrijdag 25 januari, aanvang: 19.15 uur
‘Westerkerk’, Kanaalweg-Zuid 7,Vriezenveen.

Ja, ik weet ook wel dat ik nu een
beetje overdrijf, maar toch!
Voeg bij dit alles dat er volksstammen zijn die overal kritiek
op hebben. Kritiek leveren op
(vermeende) misstanden is nogal
gemakkelijk. Wat zou het een stuk
opschieten wanneer de criticus
ook met oplossingen aan zou
komen. Want een kritisch persoon, die probeert alles te regelen,
begrijpt al snel dat niets zo gemakkelijk is als kritiek leveren!
Al deze overwegingen dienen om
een pleidooi te houden voor een
intens beleven van deze adventstijd. Om de rust en de stilte te
zoeken die broodnodig zijn opdat
we weer terug kunnen keren naar
datgene waar het in het leven
werkelijk om gaat. Binnen onze
geloofsgemeenschappen kunnen
we soms gelukkig nog plekken
creëren waar die verstilling een
kans krijgt. Waar we ook rituelen
en symbolen aangereikt krijgen
om niet kopje onder te gaan in
duistere gedachten dat het niet
goed komt met onze aarde, of om
niet door onze hoefjes te zakken
wanneer oog en oor vertroebeld
worden door populistische bombastiek.
Gaandeweg richting het kerstfeest
steken we kaarsen aan. Bij het
uitkomen van deze editie van het
Gezamenlijk Zondagsblad vieren
we de derde zondag van advent.
Dan gaan er drie kaarsen branden. Een prachtig symbool om te
laten zien dat de duistere gedachten langzaam maar zeker in het
volle licht van kerst gezet worden.
De troostvolle gedachte wordt
geboren dat ondanks alle kritieke
momenten en kritische geluiden
waarmee de hedendaagse mens
geconfronteerd wordt, desondanks het licht het van de duisternis zal winnen.
Een bemoedigende gedachte, die
ook vervat zit in die hele mooie
spreuk: ‘Het is beter een kaars
te ontsteken dan te treuren over
duisternis.’
Een fijn en inspirerend kerstfeest
gewenst!
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in elk geval een stuk veiliger,
althans dat denk ik. Toch is
de werkelijkheid een heel
klein beetje anders.

RTV-tips
Zaterdag 22 december
EO | NPO2 | 19.10
Nederland Zingt
Kerstliederen.Vandaag komen liederen vanuit de Eusebiuskerk in
Arnhem, met uiteraard vele kerstklassiekers. Een sfeervolle uitzending die ons dichterbij de kern van
het kerstverhaal brengt.
Zaterdag 22 december
EO | NPO2 | 20.25
Nationale Bijbelquiz
Vier bekende Nederlanders strijden, ieder met twee secondanten, om de titel ‘Bijbelkenner van
2018’. Deze editie staat in het
teken van Kerst. Wie weet het
meest van dit Bijbelse feest?
Zondag 23 december
EO | NPO2 | 22.40
God in de Lage Landen
In twee afleveringen n.l.zondag
23 en zondag 30 december laat
meesterverteller Ernst Daniël
Smid de verhalen rond de historische Synode van Dordrecht tot
leven komen.
Maandag 24 december
KRO-NCRV | NPO2 | 23.00
Met hart en ziel
Presentatoren Joanne Bijleveld en
Andries Laman gaan het land in
om mensen te vragen met welke
verwachting zij de Kerstdagen in
gaan en wat dit feest voor hen
betekent.

Door ds.T.J.Oldenhuis, Coevorden

Duivelskunsten of
doortrapte
techniek?
Wat een geluk dat onze
gegevens beschermd worden door de nieuwe wet op
de persoonsgegevens. Nee
niemand kan zomaar meer
met mijn gegevens aan de
haal gaan, dat is nu echt bij
de wet verboden. Ik voel me

De nieuwe wet heeft heel wat
voeten in de aarde en er zitten
nogal wat haken en ogen aan. Ik
blijf maar even dicht bij huis, bij
de kerk. Tegenwoordig worden de
erediensten ogenomen en via het
internet kan iedereen de diensten
meemaken, dat is natuurlijk heel
mooi. Maar pas op, er zijn ook hier
regeltjes.
Alleen de dominee mag close in
beeld en de kerkgangers mogen
alleen maar met hun rug in het
beeld verschijnen en dat allemaal
om de privacy te waar-borgen.
Ook kun je niet zomaar meer
namen van gemeenteleden publiceren in het kerkblad en zeker
niet met de adressen erbij. Dat is
allemaal aan strikte regels gebonden. Wie wil weten hoe het precies in elkaar steekt, kan het beste
maar even zijn licht opsteken bij
het dienstencentrum van onze
kerk in Utrecht.
Nu ben ik geen specialist in dit
soort zaken, maar ik heb toch

… en dan zonder voorgedrukte wens, zodat
wij er iets persoonlijks van kunnen maken.

Dinsdag 25 december
EO | NPO1 | 20.30
Kerstfeest in de stad
De hartverwarmende muzikale
optredens van de artiesten samen
met de Eric van Tijn-band vormen
het warme hart van ‘Kerstfeest in
de Stad’. Nieuw is de lichtjestocht
door Rotterdam.

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

Festival of Nine
Lessons and Carols
Niet alleen in Weerselo wordt ‘Lessons and Carols’ gehouden, ook
Den Ham luidt op deze manier
kerst in o.l.v. Jan van Dijk. Negen
bijbellezingen (lessons) worden
afgewisseld met negen kerstliederen (carols). Christelijke zangvereniging Cantate Deo uit Den Ham
verzorgt de koorzang. Bram Jaspers
op orgel, Geerhard Abma op trompet en Annerieke Ardesch op fluit
zorgen voor de muziek.
Maandag 24 december, 22.45 uur, Den Ham,
Hervormde kerk, gratis toegang (collecte)

Sommige mensen zijn in staat met
een hypocriete glimlach anderen
de modder in te trappen, want
na de plichtplegingen wacht ook
weer de keiharde strijd om het
bestaan.
Het Bureau
Ik zou wel iets willen hebben van de geesteshouding van
Maarten Koning, alter ego van
schrijver J.J. Voskuil, die in zijn
zevendelige romanserie 'Het
Bureau' beschrijft hoe hij de
eerste dagen van het kalenderjaar ondergaat. Hoewel heel wat
mensen op dat bureau rondlopen, wenst hij vrijwel niemand
een gelukkig nieuwjaar. De enkeling die deze vorm van hartelijkheid wel weet op te brengen
in zijn richting, wordt minzaam
te woord gestaan zonder een
zuchtje enthousiasme.

Woensdag 26 december
KRO-NCRV | NPO1 | 18.50
Circusfestival Monte Carlo
Hoogtepunten uit het 42ste Circusfestival van Monte Carlo. Dit
festival is uitgegroeid tot één van
de grootste circusfestivals in de
wereld.
Donderdag 27 december
EO | NPO1 | 20.30
Dynasties
Keizerspinguïns. Een kolonie keizerspinguïns komt bij elkaar in
Atha Bay, aan de kust van Antartica, na 3 maanden voedsel zoeken
op zee.

Ik was werkelijk van plan om die
de nodige vraagtekens. Niet eens
telefoon in de grijze container
zozeer over de wet op zich, dat
te kieperen, weg met die romzal wel moeten vanwege alle termel. Maar ja, dan krijg ik mot met
roristische dreigingen, maar wel
het kroost, dat klaagt dat ik nooit
over dingen die daarmee verwant
bereikbaar ben.
zijn. Je kunt honderd keer denken
dat je gegevens beschermd zijn,
Die mobiele telefoon is naast alle
maar dat is allemaal onzin. Die liggemakken een groot kwaad. De
gen gewoon op straat. Een tijdje
mens wordt er stom van en asocigeleden keek ik zonder één enkel
persoonsgegeven in te toetsen
aal. Wil je wat weten? Zoek het op
naar een tweedehands autootje.
op je telefoon, je hoeft zelf niets
Nee niks gevonden en mijn oude
meer te weten. Praten met elkaar?
karretje doet het nog wel prima,
Welnee, dat deden we vroeger,
dus gewoon weer wegklikken.
nu gaat alles via het strijkapparaat.
Niks dus, elke dag
En bij elke piep
aanbiedingen van
moet je vegen
Alles ligt op straat, terwijl je er
het merk waar
anders vergaat miszelf bij bent. Hoezo beschermd?
ik toevallig even
schien de wereld.
Laat je niks wijsmaken.
naar gekeken had.
Bovendien zijn alle
Om helemaal crazy van te worden. whats-apps wereldwijd te lezen en
Loop ik door een gerenommeerd
ook al staat de telefoon uit, via het
warenhuis ergens in den lande,
ingebouwde microfoontje kun je
zonder iets te kopen, krijg ik me
overal beluisterd worden tot in de
diezelfde dag nog aanbiedingen
slaapkamer toe, want de mobiel
van dat warenhuis op het scherm.
ligt uiteraard op het nachtkastje.
“Duivelskunsten”, dacht ik nog in
Alles ligt op straat, terwijl je er
mijn middeleeuwse overwegingen, zelf bij bent. Hoezo beschermd?
maar één van mijn olijfscheuten
Laat je niks wijsmaken. De slimme
hielp me uit de droom. Ik had de
techniek staat voor niets maar of
telefoon op zak en kennelijk kan
we er altijd beter van worden is
dat warenhuis mij opnemen als
een grote vraag. Met duivelskunpotentiële klant.
sten zat ik er misschien toch nog
Mooi toch? Ik vind het vreselijk.
niet zo ver naast.

Goede wensen
December, tijd voor de goede wensen, en dat loopt in januari nog even
door. Tijd om te denken aan dierbare familieleden en verre vrienden,
maar ook om degenen die ons pad kruisen het goede te wensen.

door
Daan van der Waals,
Gramsbergen

Wij doen er ijverig
aan mee, vrouwlief is druk met kaarten in de weer, maar het zij gezegd
dat ik er niet altijd veel mee op had.
Vreze en beven
Ik heb zelfs een keer de eerste
week van januari vrijaf genomen
om kussen, omhelzingen en handdrukken met bijbehorende frasen

van mijn collega's te ontlopen.
Alleen al de prangende vraag
'moet er gekust worden?' kon mij
hoofdpijn bezorgen. Ik denk dat
de mij kenmerkende verlegenheid
en geremdheid, om maar niet van
mensenschuwheid te spreken,
hoofdoorzaak was van de vreze
en beven waarmee ik die eerste
januariweek tegemoet trad. Maar
mijn afkeer van de onoprechtheid
die in vele gevallen gepaard gaat
met dat conventionele gedoe zal
ook wel een rol hebben gespeeld.

werk in huis, dat je niet bepaald
gauw weggooit. Eigenlijk is het
een reflectie op wat de komst
van het kerstkind in deze wereld
voor hem persoonlijk betekent.
Als dat alles is
Zelf ben ik erg geporteerd voor
een mooie religieuze afbeelding
als we elkaar goede kerstdagen
willen wensen. Alleen levert een
bezoek aan de boekhandel in die
drukke dagen doorgaans niet veel
op. Al die kaarten met een landschap in de sneeuw, mensen op
het ijs, ballen in de kerstboom,
kerstklokken, vuurwerk, champagne, noem maar op, zijn wat mij
betreft goed voor het oud papier.
En dan die standaardteksten:
'prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar', u krijgt ze van mij
cadeau. Er is niets tegen prettig,
maar als dat alles is...

Verba volant, scripta manent
Persoonlijk
Wenskaarten met Kerst en Oud
Hoeveel waardevoller is dan een
en Nieuw daarentegen vind ik
mooie kunstzinnige religieuze
aardig. Daarop is het Latijnse
afbeelding, waar een gedachte
woord van toepassing: verba
achter schuilgaat over wat wij
volant, scripta manent. Oftewel:
met Kerstfeest beleven. En dan
de woordjes die je tegen elkaar
zonder voorgedrukte wens,
prevelt zijn zo weer verdwenen,
zodat wij er iets persoonlijks van
maar wat blijft is de geschreven
kunnen maken. Het is immers
tekst, al dan niet verlucht met een belangrijk iets op te schrijven dat
treffende afbeelding.
de ontvanger kan aanspreken. Ik
Kerst- en nieuwjaarskaarten
weet, om maar iets te noemen,
worden vaak
dat er verschilbewaard. Ik heb
lende definities
Zelf ben ik erg geporteerd voor
er bijvoorbeeld
van 'gezondheid'
een mooie religieuze afbeelding
nog heel wat uit
bestaan, maar
als we elkaar goede kerstdagen
vorige jaren op
toch vind ik het
willen wensen.
mijn bureau liggen
ietwat pijnlijk als
met vele mooie momenten'. Dat
dan wel staan. Je
mij 'gezondheid'
wens ik u, lezer, ook toe.
ziet ook dat menwordt gewenst,
sen keuzes maken, keuzes die bij
terwijl een chronische ziekte in
hen passen. Twee zwagers van me mij huist die in ernst alleen maar
zijn gewend al heel vroeg, begin
toeneemt. Daarentegen spreekt
december, kaarten rond te sturen. het mij wel aan als mij moed en
Het zijn in feite adventskaarten,
kracht wordt gewenst.
en dat komt ook naar voren in
de inhoud. Een van beiden is goed De afdeling Hardenberg van de
in fotografie en bovendien in het
Parkinson Vereniging zegt het
formuleren van een dichterlijke
mooi: ‘een goed en liefdevol 2019’
tekst. Je krijgt een waar kunstDat, lezer, wens ik u ook toe.

t bepaald
jk is het
e komst
eze wereld
betekent.

zondag 16 december 2018

Agenda

Biej Zien kribbe
Heel lang ‘eleden al veurspeld
en deur profeten rondverteld,
mar neet veur woarheid an‘enömmen:
‘Too, heurt toch too, iej, volk van God,
‘k loat oe neet oaver an oew lot,
Ik loat Mien Zönne biej oe kommen!’
‘Het kan wal woar Wéén’, zegt de leu,
‘mar wiej zint ’t wachten meer dan meu,
ik wul d’r noe neet oaver proaten!
t Is neet, dat wiej het neet geleuft,
mar wiei hebt zov'o'll’ an oons heufd,
wiej regelt zélf oons doon en loaten!’
Toen an de herders in het veld
de Bliede Bosschop is verteld,
dat Jezus Christus is geboren,
zint ze derekt op pad ‘egoan,
’ leuten gin twiefel meer bestoan,

Zaterdag 15 december
Dickens Kerst, 15.00 - 22.00 uur,
Steenwijk, Grote Kerk, Kerkstr. 16
Jeugddienst, 19.00 uur,Wierden,
Gereformeerde Kerk, Spoorstr 7
Vrijdag 21 december
Netwerk café 23+, ontmoeten,
eten en drinken, 17.30 - 19.30 uur,
Enschede, Ontmoetingskerk,Varviksingel 139, € 3
Zaterdag 22 december
Kerstbelevingstocht, 17.3020.30 uur, Emmen, vertrek
Rietlandenstr. 12, vrije gift

noa ’t zingen van de Eng’lenkoren.
Wiej viert noe broaf het Karstfeest met,
hebt alles d’r veur kloar ‘ezet,
wiej viert het feest oetbundig
met ‘Stille Nacht’ en karstdinee.
‘Och, roopt noe neet van ‘ach’ en ‘wee’,
proat miej noe neet van zundig!’
Gin mèènse, dee d’r zich an steurt,
a’j doot, zoas iej meent dat ’t heurt,
mar toch is ’t good, hier op te letten:
loa’w op dit feest noar Jezus goan,
anbiddend biej Zien kribbe stoan,
loa’w woar ’t um geet toch neet vergetten!
Kerstfeest 1990

Muziekagenda

Zaterdag 15 december
Kerstzangdienst, 20.00 uur,
Hardenberg, Höftekerk, Lage
Doelen 3, € 5, t/m 18 jaar gratis
Adventsconcert Chr. Mannenkoor Valerius, 20.00 uur, Emmen,
Goede Herderkerk, Oude Roswinkelerweg 30
Kerstconcert Chr. Mannenkoor
Beilen, 20.00 uur, Dwingeloo,
Brug-Es kerk, € 10
Zondag 16 december
dat de classis Deventer die in
wat de synode van Gelderland
Kerstsamenzang, 17.00 uur,
oktober 1601 in Oldenzaal bijeen Raalte, Plaskerk, De Plas 8
wel wil. Ook worden in Overijswas, een aantal artikelen opstelde Kerstzangdienst, 19.00 uur,
sel de officiële psalmen in deze
over hoe er met de roomsperiode daadwerkelijk gezongen,
Hoogeveen, Hoofdstraatkerk,
katholieke geestelijkheid moest
zoals blijkt uit de situatie in de
Stoekeplein 4
worden omgegaan. Vervolgens
gemeente van Deventer; in doorWoensdag 19 december
verschenen de Twentse pastoors
deweekse diensten moet men
Kerstconcert chr. Mannenkoor
voor de classicale vergadering,
daar de psalmen zelfs ‘ordentlick
Hollandscheveld, 20.00 uur, Holbestaande uit predikanten, ouder- landscheveld, Ned. Herv. Kerk,
na malcander singhen’, dus op
volgorde. Tegelijk weten we vanuit lingen en de drost van Twente.
Hendrik Raakweg 19
diezelfde gemeente van Deventer Een maand later volgden de gees- Vrijdag 21 december
telijken uit Salland. Adventsconcert ‘Looft den
dat er met Kerst
Pastoors die
en tijdens andere
Heer’ uit Notter, 20.00 uur, WierIn Deventer was er in 1597 al
enerzijds niet
feestdagen ruimte
den, Dorpskerk, toegang gratis
ruimte om lofzangen uit de
bij het pausdom
is om, ‘na olde
Kerstzang, 19.30 uur, Zuidlaren,
lutherse traditie te zingen, zoals
wilden blijven,
gewoonte’, somMozaïek theater, Ludinge 13
de kerstliederen ‘Ein kindelein
maar anderzijds
mige lofzangen
Kerstconcert met Chr. Muziekso lob ich’ en ‘Gelovet bistu Jesu
zich ‘in ’t stuck
‘accordeerende
ver. Irene en Gospelgroep Living
Christ’.
der religie’ nog
met Gods Woord’
Lord Singers, 19.30 uur, Noordseen tijdlang wilden bedenken,
te zingen. Als voorbeeld worden
cheschut, Dorpshuis De Cirkel
kregen veertien richtlijnen mee
twee kerstliederen genoemd,
Zondag 23 december
voor hoe ze zich in de tussentijd
namelijk ‘Ein kindelein so lob ich’
Cantatedienst door de Asser
dienden te gedragen. De vijfde
en ‘Gelovet bistu Jesu Christ’.’
Bach Cantategroep, 16.00 uur,
was een bepaling voor het zingen Assen, Adventskerk, Lindelaan 49
Beide gezangen stammen uit de
in de kerk: ‘Voer die predicatie
lutherse traditie.
Lessons and Carols, 19.00 uur,
ende daernae sullen sij ietwes in
Vollenhove, Mariakerk
Duytschs singhen, als het Vader
Richtlijnen voor pastoors
Kerstzangdienst chr. Muziekver.
Onse, ’t Gelove, Tien GeboOver Deventer gesproken: die
Wilhelmina, 19.00 uur, Hoogeveen,
den ende den Lofzanck van den
stad ging in 1591 over tot de
Grote Kerk
Heylighen Geest, ende wat men
Reformatie. Maar op het platteTop2000 dienst, 19.00 uur,
doer behulp van anderen uth den Den Ham, Gereformeerde Kerk
land ging het hervormingsproces
minder snel. Van der Knijff vertelt psalmboecke singhen mochte.’
Kerstconcert Chr. gemengd koor
Sola Gratia, 15.00 uur, Schoonoord, De Wijngaard, Kerklaan 35
24 december
Kerstnachtdienst, 22.00 uur,
Holten, Dorpskerk
Kerstnachtdienst, 22.00 uur,
Nieuw-Amsterdam, Zuiderkerk,
Vaart zz 86
Kerstnachtdienst met Gospelgroep ‘Living Lord Singers’
(Diever), 22.00 uur, Assen,
Jozefkerk
Kerstnachtdienst met Christelijk Mannenkoor Assen, 22.00 uur,
Assen, De Bron
Donderdag 29 december
Oudejaarsconcert ‘Royal Music
2018 Out’, 15.00 uur, Lemelerveld,
WHZhal, € 12
Zondag 30 december
Top 2000 dienst, 10.00 uur,
Steenwijkerwold, Andreaskerk,
Oldemarktseweg 94

Uit de bundel ‘As de blaâ valt’, het verzameld werk van
Henk Pool (1925-2001) uit Den Ham

Gezangen voor Kerst, Pasen en Pinksteren in Overijssel (II)

Alleen Datheen…?
In de geschiedenis van het
kerklied is Overijssel een bijzondere provincie. Zingen
uit ‘Datheen’ was de formele
lijn voor de erediensten in de
Gereformeerde Kerk, maar
in de praktijk was dat nog
wel eens anders.

eerd voor
fbeelding
rstdagen
door Dr. Jan Dirk
evert een
Wassenaar,
ndel in die
Hellendoorn
ns niet veel
een landVooral dr. Jan R.
ensen op Luth heeft zich met dat onderstboom, werp beziggehouden. Een vroeg
k, cham- signaal uit 1601 was evenwel aan
zijn wat mij zijn aandacht ontsnapt. Onlangs
oud papier. heeft Jaco van der Knijff daar op
eksten:
gewezen.
n gelukze van mij Voor de boeren in Overijssel
en prettig, Van der Knijff herinnert in zijn
artikel aan de vraag vanuit Overijssel op de nationale synode in
1581 in Middelburg of er niet een
is dan een uitzondering op de regel ‘Alleen
ligieuze
edachte
wat wij
n. En dan
wens,
onlijks van
immers
hrijven dat
preken. Ik
noemen,
verschildefinities
zondheid'
n, maar
nd ik het
pijnlijk als
zondheid'
gewenst,
ziekte in
lleen maar
n spreekt
moed en

rg van de
egt het
devol 2019’
ok toe.

9

Datheen!’ gemaakt kon worden
voor de boeren in de provincie: ze
waren gewend aan ‘loffsangen uth
den osterschen’. De uitkomst van
het classicale beraad was dat er
toestemming werd verleend om
een aantal van de gemakkelijkste
psalmen van David te drukken
met daarbij ‘enige oostersche vutgelesen gesangen’. De bedoeling
was ‘de huisluiden’ op die manier
zo ver te krijgen dat ze de nieuwe
leer zouden omarmen en afstand
zouden nemen van het lutheranisme. Onbekend is of zo’n uitgave
er ooit gekomen is.
Kerstliederen
Volgens Van der Knijff behoeft dat
geen verbazing te wekken. In het
laatste decennium van de zestiende eeuw zijn uiteenlopende
geluiden over de kerkzang bekend.
Van der Knijff: ‘Aan de ene kant
is de provinciale synode die in
1597 in Hasselt vergadert bijvoorbeeld niet van plan de berijming
van Datheen te vervangen, iets

Deventer ging in 1591 over tot de
Reformatie. Maar op het platteland
ging het hervormingsproces minder snel.

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u
mailen naar: gz@topic-cc.nl
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kerkdiensten

zondag 16 december 2018

Wij lezen vandaag
Zo 16 december
Openbaring 16:1-11
Ma 17 december
Openbaring 16:
12-21
Di 18 december
Openbaring 17:1-8
Wo 19 december
Openbaring 17:9-18
Do 20 december
Openbaring 18:1-8
Vrij 21 december
Openbaring 18:9-24
Za 22 december
Openbaring 19:1-10
Zo 23 december
Lucas 1:57-66
Ma 24 december
Lucas 1:67-80

Di 25 december
Lucas 2:1-21
Wo 26 december
Handelingen 6:
8–15
Do 27 december
Handelingen 7:1-16
Vrij 28 december
Handelingen 7:
17-34
Za 29 december
Handelingen 7:
35-43
Zo 30 december
Handelingen 7:
44-60
Ma 31 december
Psalm 147

Even doordenken
Juist onze eindigheid inspireert
ons om het leven niet zomaar
voorbij te laten gaan. Gerard Adelaar
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Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving
en houdt rekening met de verscheidenheid
binnen de kerken en de lezerskring.
Redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad,
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden,
info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475,
fax: 0546 - 577477, jaap@topic-cc.nl
Hoofdredacteur dr. J.D.Th. Wassenaar, Dorpsstraat 43, 7447 CM Hellendoorn, 0548 - 655635,
e-mail: hoofdredactie@gezamenlijkzondagsblad.nl
Eindredactie J. v.d.Venis
Redactie ds.W.J. Bakker, drs. A. Hekman,
ds. R. van der Hucht drs. T.J. Oldenhuis,
drs. A.A. van der Spek
Medewerkers ds. Pieter Boomsma, ds. Foekje Dijk,
Jan Groenewegen, Gerrit Kraa, Leo Polhuys, Daan
van der Waals, Willemke Wieringa
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 verspreidings
gebied 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 num
mer 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 bij Gezamenlijk Zondagsblad, Burg. J.C. van
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, liselore@
topic-cc.nl
Advertentie-adviseur voor Drenthe:
J. van Vondel, Runde ZZ 120, 7881 HR
Emmer Compascuum, tel. 0591 - 351730,
jvanvondel@hetnet.nl
Familieberichten Berichten vóór maandag
8.00 uur aangeleverd, worden opgenomen in de
eerstvolgende krant. Sturen naar
henriette@topic-cc.nl of het redactie-adres
(zie hierboven)
Abonnementen Voor opgave van een abon
nement, een adreswijziging of vragen over de
verzending kunt u contact opnemen met
Henriëtte Gerfen:
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475.
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische
incasso € 64,00; per jaar met een factuur € 70,00;
per half jaar met een automatische incasso
€ 35,00; per half jaar met een factuur € 39,00
Abonnementen kunnen elk gewenst moment
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk
gewenst moment worden opgezegd, waarbij een
opzegtermijn van één maand geldt. Opzeggingen
dienen schriftelijk of per email te geschieden. Een
opgezegd abonnement loopt door tot afloop van
de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal
35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van oktober t/m maart, in de tussenliggende periode minder frequent. Zie voor de verschijningsdata:
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

In deze rubriek wordt informatie over
PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel en
Flevoland gratis opgenomen. De redactie is
afhankelijk van de gegevens van de preekvoorzieners en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid
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Drenthe
Zondag 16 december 2018
3e Advent
Aalden 10.00 da. W. Hordijk
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van
Noord. H.A. De Bron 10.00 ds. L.
v/ dPeppel JK 10.00 ds. R. Koopmans De Slingeborgh 10.30 da.
A. van Beijeren OK 10.00 mw. J.
van Beveren. H.A.
Beilen PK 10.00 ds. J. Moerman
19.00 ds.V. Thurkow
Borger GH 10.00 da. A.Veenstra
Bovensmilde WK 10.00 ds. S.
Kits
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Nagelhout
Diever GK 10.00 en 19.00 ds.
B. van Werven
Drijber GK 10.00 ds.Veldman
Dwingeloo 10.00 ds. W. Menkveld
Een 9.30 mw. O. Roorda
Elim GK 10.00 ds. Heiner
Emmen GrK 10.00 ds. W. Tinga
Ichthus 10.00 mw. F. van Wieren Kapel 10.00 ds. R. Wijnsma
Opgang 10.00 ds. G. Kajim SH
10.00 ds. J. de Korte. H.A.
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 ds. R. Wentink
Gasselte 10.00 ds. R. v/d Kaap
Gasselternijveen 10.00 da. E. de
Vries
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten DK 9.30 ds. K. Jonker
Grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Kompas
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 ds. L.
Kramer 19.00 ds. M. Peschar
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. E. v/d Meulen
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans
GrK 9.30 ds. J. Snaterse HK
9.30 ds. B. Urgert OK 9.30 ds. A.
Linde 19.00 vespers VH 9.30 ds.
J. Batenburg. H.A. 17.00 vespers
Bethesda 10.30 ds. T. Braam
Weidesteyn 10.30 dhr. W. Wennink. H.A. Olden Kinholt 10.15
ds. G. Zijl
Klazienaveen KK 9.30 ds. G.
Douma
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 ds. H. Harmsen
Meppel Erfdeel 10.00 ds. C.
Huisman OK 10.00 ds. S. Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J.
Fischer
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J.
Goossen 19.00 ds. J. Mulderij
Nieuweroord ImK 19.00 ds. F.
van Santen RH 10.00 ds. H. van
Maanen
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds.
van Elten
Nijeveen 10.00 ds. E. van Veen
Pesse KpK 10.00 ds. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 ds. H. Krug JK
9.30 ochtendgebed
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. Akkerman
Sleen OK 10.00 da. J. Lambers-

Niers
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. J.Veldhuizen 15.00 ds. J. den Dikken
Valthe BK 14.30 ds. J. van Breevoort
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 dhr. J.P.
v/d Jagt SK 10.00 dhr. P. de Kruijf
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
DK 19.00 vespers HK 9.30 ds. R.
ten Have
Zuidwolde GK 9.30 da. B. Gras
HG 10.00 ds. A. Broekman 19.30
kerst Linde
Zwartemeer GK 9.30 ds. den
Arend
Zondag 23 december 2018
4e Advent
Aalden 10.00 da. J. Lambers
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 mw. S. Lindeboom De Bron 10.00 da. E.
Struikmans JK 10.00 ds. R. Koopmans De Slingeborgh 10.30 drs.
P. Hellinga OK 10.00 da. W. van
Noord
Beilen PK 10.00 mw. S. Dijksgraaf
Borger GH 10.00 past. H.
Hansma 19.30 kerstzangdienst
Bovensmilde WK 10.00 ds. G.
v/d Werff
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Kauffmann
Diever GK 10.00 ds. B. van Werven 19.00 ds. J. Stap
Drijber GK 10.00 ds. Scholing
Dwingeloo 10.00 ds. G. Zijl
Een 9.30 da. I. de Kok
Elim GK 10.00 dhr. Heinen
Emmen GrK 10.00 ds. S. v/d
Laan Ichthus 10.00 ds. B. Altena
Kapel 10.00 ds. G. Gardenier
Opgang 10.00 ds. J. Fischer SH
10.00 dhr. Brongers
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 ds. H. Thon
Gasselte 10.00 dhr. G. ter Beek
Gasselternijveen 10.00 ds. van
Wieren
Gees 10.00 ds. T. Oldenhuis
Gieten DK 9.30 da. J. Middeljans
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. M. Hazeleger
Hollandscheveld 10.00 dhr. H.
Kerssies 19.00 kinderkerstfeest
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. B. Urgert
Klazienaveen KK 9.30 ds. G.
Kajim
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 ds. J. Katerberg
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. A.
de Lange
Nieuw-Balinge 10.00 dr. C. van
Sliedregt 15.00 ds. J. Harteman
Nieuweroord ImK 19.00 ds. E.
Prins 10.00 ds. W. Bakker
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. J.
Mellema
Nijeveen 10.00 ds. K. Jonker
Pesse KpK 10.00 ds. B. Bloemendaal
Rolde 10.00 zangdienst
Roden Op de Helte 10.00 ds.
W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. R. van Hornsveld
Schoonoord De Wijngaard
9.30 da. Hordijk
Sleen DK 10.00 ds. K. Klaassens
Smilde KK 9.30 ds. A. Hekman
Tiendeveen 10.00 ds. H. Born
15.00 dr. C. van Sliedregt
Valthermond De Hoeksteen
10.00 ds. E. Wisselink
Vries DK 10.00 Albert Weemstra
Westerbork VH 10.00 ds. J. Eerbeek SK 10.00 ds. M. Leffers

Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van
Slooten HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. A. Linde
HG 9.30 ds. H. den Hartog
Zwartemeer GK 9.30 dhr. J. van
Vondel
Maandag 24 december 2018
Kerstavond
Aalden 21.30 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 mw. H. Haan
Assen AK 21.00 da. W. van
Noord De Bron 21.00 ds. L. v/d
Peppel JK 22.00 ds. R. Koopmans
OK 21.00 ds. R. Busschers
Beilen PK 19.00 kinderkerstfeest 22.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 21.00 past. Hansma
Bovensmilde WK 22.00 ds. S.
Kits
Diever GK 19.00 kinderkerstfeest
Drijber GK 10.00 ds. Bakker
Elim HK 22.00 n.b.
Emmen GrK 17.00 kinderkerstfeest
Emmer-Compascuum Het
Anker 21.30 ds. R. Wentink
Gasselte 22.00 ds. R. v/d Kaap
Gasselternijveen 10.00 ds.
F. de Boer
Gees 21.30 n.b.
Gieten DK 21.00 da. J. Middeljans
Grollo 22.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Schaapskooi 21.00 ds. J. Greving
Hollandscheveld 22.30 ds. L.
Kramer
Klazienaveen KK 19.00 dhr. van
Rikxoort
Nieuw-Weerdinge 21.30 ds.
van Elten RW 19.30 ds. van Elten
Nijeveen 22.00 n.b.
Noordscheschut GK 21.00
dhr. A. Lowijs
Pesse KpK 20.00 da. Paas
Rolde 22.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 19.00 ds.
W. Meijles CK 20.30 en 22.00 ds.
H. Meijer JK 21.30 mw. A. Mekes
Sleen 19.30 dr. H. Borst
Valthe BK 21.00 ds. H. Thon
Vries DK 22.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 21.30 n.b. SK
19.00 kinderkerstfeest
Zuidlaren LK 22.00 ds. W. Slob
HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde HG 22.30 n.b.
Dinsdag 25 december 2018
1e Kerstdag
Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 ds. R. Busschers
De Bron 10.00 ds. H. Harmsen
JK 10.00 ds. R. Koopmans De
Slingeborgh 10.30 da. N.Veldman OK 10.00 da. W. van Noord
Beilen PK 10.00 ds. R.Veldman
Borger GH 10.00 past. Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. G.
v/d Werff
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. B. van Werven
Drijber GK 10.00 ds. Scholing
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 ds. H.J. Meijer
Elim GK 10.00 n.b.
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 ds. R. Wentink
Gasselte 10.00 mw. A. Stobbelaar
Gasselternijveen 10.00 ds. G.
de Boer
Gees 10.00 ds. J. Wassenaar
Gieten DK 10.00 da. J. Middeljans
Grollo 11.00 kinderkerstfeest

Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. J. Greving
Hollandscheveld 10.00 ds. L.
Kramer
Hoogersmilde De Schakel
10.00 da. A. Donker
Klazienaveen KK 9.30 dhr. B.
Broers
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 da. E. Struikmans
Nieuw-A’dam NK 10.00 n.b.
Nieuw-Balinge 10.00 ds. P.Vermeer 19.00 prop. M. Krooneman
Nieuweroord ImK 10.00 ds. W.
Bakker 19.00 kinderkerstfeest
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds.
van Elten
Nijeveen 10.00 ds.V. Top
Pesse KpK 10.00 ds. Paas
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds.
W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard
9.30 mw. Maatjes
Sleen OK 10.00 ds. L. v/d Veer
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. J. den Dikken 15.00 ds. H. v/d Pol
Valthermond Hoeksteen
11.00 ds. H. Thon
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 da. J. van
Kempen SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van
Slooten HK 10.00 ds. R. ten Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras
HG 9.30 ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 dhr.
Wiegman
Woensdag 26 december 2018
2e Kerstdag
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger.Volkskerstzang
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 kinderkerstfeest
Hollandscheveld HK 10.00 ds.
L. Kramer
Noordscheschut GK 9.30 ds.
W. Bakker
Tiendeveen 9.30 prop. T. Lucas
Zondag 30 december 2018
Aalden 10.00 top 2000 dienst
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 mw. P. de Kruijf
De Bron 10.00 ds. H. Harmsen
JK 10.00 ds. R. Koopmans De
Slingeborgh 10.30 ds. H. Meijer
OK 10.00 da. N.Veldman
Beilen PK 10.00 ds. R.Veldman
Borger GH 10.00 past. H.
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 dhr. B.
Smedes
Coevorden HK 10.00 gez.
dienst
Diever GK 10.00 ds. E. v/d Veen
Drijber GK 10.00 ds. Langhout
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 ds. W. Smit
Elim GK 10.00 dhr. A. Lowijs
Emmer-Compascuum Het
Anker 10.00 mw. A. Aukes
Gasselte 10.00 ds. B. Urgert
Gasselternijveen 10.00 mw. J.
Maatjes
Gees 10.00 ds. P. Lindhout
Gieten DK 9.30 ds. R. Fortuin
Hijken/Hooghalen Kompas
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 ds. P. van
Ool 19.00 ds. H. Hoogeveen
Hoogersmilde De Schakel
10.00 ds. A. v/d Bunt
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 ds. L. v/d Peppel
Lees verder op pagina 11
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Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. B.
Breunesse
Nieuw-Balinge 10.00 ds. A.
Goijert 19.00 ds. E. Mijnheer
Nieuweroord ImK 19.00 ds.
W. Menkveld RH 10.00 ds. J. Telgenhof
Nieuw-Weerdinge RW 10.00
ds. H. Scholing
Nijeveen 10.00 n.b.
Pesse KpK 10.00 ds. H. Linde
Rolde 10.00 mw. R. Fortuin
Roden CK 10.00 ds. F. Kristensen JK 9.30 ds. H. Krug
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. J. Stap
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. T. Oldenhuis
Sleen OMK 10.00 da. H. Kauffmann
Smilde KK 9.30 ds. J. van Slooten
Tiendeveen 10.00 ds. J. Goossen
15.00 ds. A. Goijert
Valthe BK 14.30 ds. J. Mellema
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 top 2000
dienst SK 10.00 mw. B. Modderman
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob
Zuidwolde GK 10.00 ds. A.
Zweers HG 10.00 ds. H. Bakhuis
Zwartemeer GK 9.30 ds. Kajim
Maandag 31 december 2018
Oudjaarsdag
Aalden 19.30 dhr. G. Stevens
Alteveer GK 19.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 19.30 da. W. van
Noord De Bron 20.00 ds. L. v/d
Peppel JK 19.30 ds. R. Koopmans
Beilen PK 19.30 ds. J. Greving
Borger GH 19.00 past. H.
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. S.
Kits
Coevorden GK 19.30 ds. H.
Nagelhout
Diever GK 19.30 ds. B. van Werven
Drijber GK 10.00 ds. H. Scholing
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 19.30 Anne Doornbos
Elim GK 19.30 n.b.
Gees 19.30 ds. B. Breunesse
Gieten BK 19.30 ds. W. Slob
Hijken/Hooghalen Antenne
19.30 mw. B. Olijve
Hollandscheveld 19.30 ds. L.
Kramer
Nieuw-Balinge 19.30 ds. J. den
Dikken
Nieuw-Weerdinge 19.30 ds.
van Elten
Nijeveen 19.30 da. M. van Hal
Noordscheschut GK 19.00 ds.
W. Dekker
Pesse KpK 19.30 ds. Paas
Rolde 19.30 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 19.30 ds.
W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH
19.30 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard
9.30 ds. Urgert
Sleen DK 19.30 dr. J. Borst
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker
Tiendeveen 19.30 ds. P.Vermeer
Valthermond Hoeksteen
19.30 ds. H. Thon
Vries DK 19.30 ds. B. Altena
Westerbork SK 10.00 da. M.
Leffers
Zuidlaren DK 10.00 ds. R. ten
Have
Zuidwolde GK 19.30 ds. B. Gras
HG 9.30 ds. A. Broekman
Dinsdag 1 januari 2019
Nieuwjaarsdag

Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 past. H.
Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. S.
Kits
Coevorden GK 10.00 ds. H.
Nagelhout
Diever GK 10.30 ds. B. van
Werven
Elim HK 10.00 n.b.
Hollandscheveld 10.00 ds. H.
Scholing
Nieuw-Balinge 10.00 ds. P. Vermeer
Pesse KpK 10.00 da. Paas
Schoonoord De Wijngaard
10.00 n.b.
Tiendeveen 10.00 ds. H. v/d Pol
Zondag 6 januari 2019
Aalden 10.00 mw. H. Popken
Assen AK 10.00 da. W. van
Noord De Bron 10.00 ds. H.
Harmsen JK 10.00 ds. R. Koopmans De Slingeborgh 10.30 ds.
J. Eerbeek
Beilen PK 10.00 mw. S. Dijkstra
Borger GH 10.00 dhr. l. Waanders
Coevorden GK 10.00 da. H.
Kauffmann
Diever GK 10.00 dhr. J. Smit
Drijber GK 10.00 ds. H. Scholing
Een 9.30 da. I. de Kok
Elim GK 10.00 mw. J. Postma
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten DK 10.00 ds. C. Van
Gingel
Hijken/Hooghalen Antenne
10.00 ds. R. Veldman
Hollandscheveld 10.00 ds. L.
Kramer 19.00 dhr. H. Lowijs
Kloosterveen De Ontmoeting
10.00 da. E. Struikmans
Meppel Erfdeel 10.00 ds. K.
Stroop
Nieuw-A’dam NK 10.00 mw.
Reuver
Nieuw-Balinge 10.00 ds. P. de
Jager 19.00 ds. J. Geerts
Pesse KpK 10.00 da. M. Hazeleger
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds.
W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH
10.00 ds. H. Linde
Schoonoord De Wijngaard
10.00 ds. Akkerman
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. Dekkers
15.00 ds. H. Born
Valthermond Hoeksteen
10.00 mw. J. Maatjes
Westerbork VH 10.00 da. M.
Leffers
Zuidlaren HK 10.00 ds. R. ten
Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. C. Huisman
Zwartemeer GK 9.30 mw. Reuver

Flevoland
Zondag 16 december 2018
3e Advent
Ens GK 9.30 ds. J. Timmer 19.00
ds. J. Geerts
Kraggenburg 10.00 ds. M. Westermann
Marknesse 9.30 ds. B. Bregman
Nagele 9.30 ds. M. van Beusichem
Urk BK 10.00 ds. P.Vroegindeweij 17.00 ds. G. van Zanden PK
10.00 ds. G. van Zanden 17.00 ds.
T. Smink De Poort 10.00 ds. W.
Schelten 17.00 ds. R. de Wit

Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke
19.00 vespers
Zondag 23 december 2018
4e Advent
Ens GK 9.30 ds. G. Timmer
19.00 ds. J. Menkveld
Kraggenburg 10.00 ds. S. v/d
Zee
Marknesse 9.30 n.b.
Nagele 9.30 ds. Bregman
Urk BK 10.00 ds. G. van Zanden17.00 ds. D. Hellinga PK
10.00 ds. E. Terpstra 17.00 ds. G.
van Zanden De Poort 10.00 ds.
D. Hellinga 17.00 ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot
Maandag 24 december 2018
Kerstavond
Ens GK 19.00 kinderkerstfeest
22.00 n.b.
Kraggenburg 21.30 mw. L. Winters
Nagele 9.30 ds. van Rheenen
21.00 n.b.
Urk BK 22.00 n.b.
Zeewolde 18.30 kerst op
schootdienst 20.00 en 22.30 ds.
L. Boot
Dinsdag 25 december 2018
1e Kerstdag
Ens GK 9.30 n.b.
Kraggenburg 10.00 past. H.
Kramer
Nagele 9.30 ds. van Rheenen
Urk BK 10.00 ds. J. Posthumus
17.00 ds. E. Terpstra PK 10.00 ds.
E. Terpstra 17.00 ds. G. van Zanden De Poort 10.00 ds. G. van
Zanden 17.00 ds. J. Posthumus
Zeewolde 9.00 en 11.00 ds. E.
Gruteke
Woensdag 26 december 2018
2e Kerstdag
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra PK
10.00 ds. J. Posthumus De Poort
10.00 ds. G. van Zanden
Zondag 30 december 2018
Ens GK 9.30 n.b. 19.00 n.b.
Kraggenburg 10.00 ds. J. Smit
Marknesse 9.30 n.b.
Nagele 9.30 ds. Pap
Urk BK 10.00 ds. C. Kant 17.00
ds. E. Terpstra PK 10.00 ds. R. van
Hornsveld 17.00 ds. D Hellinga
De Poort 10.00 ds. E. Terpstra
17.00 ds. J. Staat
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot
Maandag 31 december 2018
Oudjaarsdag
Ens GK 19.30 ds. G. Timmer
Nagele 19.30 n.b.
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra
17.00 ds. G. van Zanden PK
10.00 ds. T. Smink 17.00 ds. D.
Hellinga De Poort 10.00 ds. G.
van Zanden 17.00 ds. D. Hellinga
Kompas 14.30 ds. G. van Zanden
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke
Dinsdag 1 januari 2019
Nieuwjaarsdag
Urk BK 10.00 ds. J. Tadema PK
10.00 ds. G. van Zanden De
Poort 10.00 ds. C. Keleman
Zondag 6 januari 2019
Kraggenburg 10.00 nieuwjaargebed
Nagele 10.00 ds. P. van Heiningen

Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra
17.00 ds. D. van Looijen PK
10.00 prop.Y. Breemes 17.00 ds.
A. Haaima De Poort 10.00 ds. J.
Posthumus 17.00 ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Overijssel
Zondag 16 december 2018
3e Advent
Almelo Bleek 10.00 mw. H.
Westerik De Ontmoeting
10.00 ds. E. Klein 19.00 gebeden getuigenisdienst GrK 10.00 ds.
P. Endedijk PK 10.00 ds. M. Montagne Noach 10.00 ds. D. van
Bart Eugeria 10.30 ds. H. v/d Pol
ZGT 10.30 dhr. S.Visser
Beerzerveld 10.00 ds. J. Adriaanse 19.00 ds. A. v/d Griend
Belt-Schutsloot 9.30 ds. J. van
Ark
Bergentheim OK 9.30 ds. G.
Rohaan
Berkum HH 9.30 mw. H. Schröder
Blankenham 10.00 da. R. v/d
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. G.Venhuizen
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer
Dijkhuis 10.00 ds. E. van Houwelingen
Bruchterveld 10.00 ds. K. van
Staveren
Daarle 9.30 ds. T.Veenstra 15.00
ds. H. de Haan
Daarlerveen 9.30 ds. M. Plette
19.00 ds. J. Adriaanse
Dalfsen GrK 10.00 en 19.00
ds. A. Tol Oudleusen 10.00 da. A.
Kruithof
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. J. Post De Fontein 19.00 ds.
K. van Staveren
De Krim PK 9.30 ds. H. Scholing
Delden OB 10.00 ds. Mulder
Den Ham GK 10.00 ds. R. van
Hornsveld. H.A. 19.00 sing-in HK
19.00 ds. H. Klaassen. H.A. Liefferdinck 10.00 ds. H. Klaassen.
H.A. DK 10.00 ds G. de Goeijen
Diepenheim 10.00 ds. A. Braakman
Enschede OK 10.00 ds. J. Zuurmond Lonneker 10.00 ds. G.
Bouwmeester Usselo 10.00 da.
H. Cohen Stuart BK 10.00 kand.
Y. Breemes ZP 18.00 ds. A. de
Vries HZ 10.00 ds. B. Wijnbergen
Enter 9.30 ds. E. Overeem 19.00
ds. J. Oosterwijk
Genemuiden GK 9.30 en
19.00 ds. I. Postma GrK 9.30 ds.
J. Olie 19.00 ds. W. Hulsman HC
9.30 ds. J. van Oostende
Giethoorn PG 10.00 ds. D.
Lagerweij
Hardenberg Baalderveld
10.00 ds. P. Langbroek HK 10.30
ds. M.Voet De Matrix 9.30 ds. H.
Wachtmeester Radewijk 10.00
ds. W. v/d Wel HöK 10.00 ds. A.
de Lange Witte Kerk 10.00 ds.
L. van Rikxoort SK 19.00 ds. W.
v/d Wel H.A. en vespers
Hasselt Ichthus 9.30 ds. M.
Boersma
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30
ds. J. Wegerif 19.00 ds. J. Wassenaar KW 9.30 ds. R. Perk KZ
10.15 drs. J. Kroeskop
Holten DK 9.30 en 19.00 ds. S.
Roozenboom Kandelaar 9.30 ds.
A. v/d Spek
Kampen OH 10.00 ds. M. Eigenhuis 19.00 lit.-cie.
Kuinre 19.30 kerstzangavond
Kamperveen 9.30 ds. Schut
Lemelerveld BK 10.00 ds. C.
Benard
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Lutten LK 9.30 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. H. de
Haan
Nieuwleusen GrK 9.30 en
19.15 ds. L. Hoekstra OK 9.30
drs. P. Hellinga
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Broekema HC 9.30 ds. W. Kaljouw
Oldemarkt GK 9.30 ds. J. v/d
Mark
Paaslo HG 9.30 ds. E. Jans
Rijssen GK 9.00 ds. S. Ris 19.00
ds. P. Dekker
Rouveen 9.30 ds. D. Hellinga
Sibculo KK 9.30 da. H. Paas FK
9.30 ds. W. v/d Griend
Schuinesloot 11.00 ds. W. Piksen
Sint Jansklooster JK 10.00
ds. H. Heslinga 14.30 ds. R. Perk
Kapel 14.30 ds. W. ten Voorde
Staphorst 11.00 n.b.
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van
‘t Zand OV 9.30 en EV 10.45
ds. A. v/d Honing OV 19.00 zangdienst
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D.
Wolters MK 10.00 da. J. Rohaan.
H.A.
Vriezenveen OK 9.30 da. M.
Winters
Vroomshoop Het Anker 16.00
n.b. 19.00 n.b. Irene 9.30 ds. J.
Droogendijk
Wanneperveen 11.00 ds. W.
Smit
Westerhaar 9.30 ds. W. den
Braber
Wierden DK 9.00 ds. M. Schuurman 10.45 ds. H. Donken 15.00
ds. W. Gorissen 18.45 ds. J. Post
GK 9.30 ds. P. Dekker 19.00 Thomas Abbes Hoge Hexel 9.30 ds.
H. van Wingerden 15.00 ds. H.
Donken
Wijhe NK 10.00 mw. W. Doornenbal
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d
Dool
Wilsum 9.30 ds. J. Kok 14.30 ds.
J. v/d Mark
Windesheim 10.00 ds. A. Prins
19.00 ds. J. van Wijk
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. E. v/d Veen
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter
Beek 19.00 ds. J. Berkheij
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam GrK 16.30 Michaëlsvesper JK 9.30 en 17.00 ds. E.
v/d Noort. H.A. en dankz. LK
10.00 ds. B. Zitman OK 10.00
ds. I. Epema. H.A. 19.00 ds. N.
Eygenraam.Vespers Open Kring
9.30 ds. M. Jonker SiK 10.00 ds.
H. Evers 12.15 dhr. J. Knol StK
10.00 StinsContaktdienst
Zondag 23 december 2018
4e Advent
Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schwartz. H.A. De Ontmoeting
10.00 ds. C. Elsinga GrK 10.00
ds. K. Bergström PK 10.00 da. R.
Venema Noach 10.00 ds. D. van
Bart Eugeria 10.30 da. J.Vedders
Beerzerveld 10.00 dhr. G. Klaassen
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim WK 10.00 ds. J.
Kruiter
Berkum HH 9.30 mw. D. Lips
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. C. Aalbersberg 19.00
kinderkerstfeest
Borne OK 10.00 Dijkhuis
10.00 ds. C. Borgers
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d
Lees verder op pagina 12
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Berg. H.A.
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld
19.00 ds. R. Biewinga
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
19.00 ds. J. Goossen
Dalfsen GrK 10.00 ds. T. Keuning
19.00 kinderkerstfeest Oudleusen 10.00 ds. H. Schipper
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. G. Labooy De Antenne 19.00
kerstzangavond
De Krim PK 9.30 ds. K. de Graaf
Delden OB 10.00 n.b.
Den Ham GK 10.00 ds. H. de
Haan 19.00 gospeldienst HK
19.00 ds. G. de Goeijen DK
10.00 ds. H. Klaassen
Diepenheim 10.00 ds. van Dongen
Enschede OK 10.00 ds. H. Siebert Lonneker 10.00 dr. M. de
Vries Usselo 10.00 ds. J. Bouwmeester BK 10.00 ds. J. Wegerif
ZHZ 10.00 ds. A. Reitsma
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten
19.00 ds. H. Paas
Genemuiden GK 9.30 ds. Oosterwijk 19.00 ds. Pasterkamp
GrK 9.30 ds. W. Hulsman 19.00
ds. M. Messemaker HC 9.30 ds.
J. Olie
Giethoorn PG 10.00 dhr. K. de
Lange
Hardenberg HK 10.30 ds. H.
Dorgelo De Matrix 9.30 mw.
E. Kolthof Radewijk 10.00 ds.
G. Holverda HöK 10.00 ds. P.
Noordmans CFH 10.30 n.b.
Witte Kerk 10.00 ds. G. Loor
Oostloorn 10.30 dhr. J. Smit
Hasselt Ichthus 9.30 ds. J. Griffioen 19.00 zangdienst
Heino 10.00 Lieke van Hout
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30
ds. J. Wassenaar 19.00 ds. J. Wegerif KW 10.00 drs. H. Kroeskop
KZ 10.15 ds. W. Kaljouw
Holten DK 9.30 ds. M. van Sandijk Kandelaar 9.30 da. H. Paas
Kampen OH 10.00 drs. B. v/d
Kamp 19.00 lit.-cie.
Kuinre 10.00 mw. J. Lalkens
Kamperveen 8.30 dr. Renkema
Lemelerveld BK 10.00 ds. C.
Benard. H.A.
Lutten LK 11.00 mw. Arends
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van
Rikxoort 19.00 ds. R. van Hornsveld
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. J.
de Haan 19.15 kinderkerstfeest
MK 10.00 ds. H. van veldhuizen
OK 10.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 da. B. v/d Weg
HC 9.30 ds. W. Broekema 18.30
ds. P. Dekker
Oldemarkt GK 9.30 ds. P. Pit
Paasloo HG 9.30 ds. E. Jans
Rijssen GK 9.30 ds. E. van Beesten 19.00 ds. J. Wassenaar
Rouveen 9.30 n.b.
Sibculo KK 9.30 ds. J. Droogendijk FK 9.30 ds. W. v/d Griend
Schuinesloot 9.30 mw. Arends
Sint Jansklooster JK 10.00 ds.
J. Bruijn Kapel 14.30 ds. W. Roseboom
Staphorst 11.00 n.b.
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. Haanstra 11.00 krabbeldienst OV 9.30
en EV 10.45 ds. J. Woltinge
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H.
Pap MK 10.00 ds. D. Wolters
Vriezenveen OK 9.30 mw. J.
Willems
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. J. Antonides. H.A. Flierborgh
11.15 ds. J. Antonides. H.A.
Wanneperveen 11.00 ds. W.
Menkveld

Westerhaar 9.30 ds. P. Dekker
17.00 gezinsdienst
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds.
T. Smink 17.00 ds. H. Donker GK
9.30 ds. A. de Vries 16.00 lessons
and carols Hoge Hexel 9.30 ds.
H. Donken 15.00 ds. W. Zuijderduijn
Wijhe NK 10.00 da. M.Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. de Fijter
Wilsum 9.30 ds. H. van Maanen
14.30 ds. Timmer
Windesheim 10.00 ds. G. Nijland 19.00 ds. J. van Wijk
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. H. van Vreeswijk
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d
Spek HK 19.00 ds. I. Postma
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink
GrK 16.30 Michaëlsvesper JK
9.30 ds. C. Hoek 17.00 ds. W. van
Vreeswijk LK 10.00 ds. M. Jonker
OK 9.00 ds. I. Epema 14.00 perkidienst Open Kring 9.30 ds. A.
Pietersma SiK 10.00 dhr. J. Knol
StK 10.00 ds. G. Oberink
Maandag 24 december 2018
Kerstavond
Almelo GrK 20.00 ds. P. Endedijk PK 22.00 ds. M. Montagne
Noach 22.00 ds. D. van Bart
ZGT 20.00 R.K.
Beerzerveld 19.00 kerstzangdienst
Belt-Schutsloot 19.00 dhr. D.
de Boer
Bergentheim De Hoeksteen
22.00 da. G. Rohaan
Berkum HH 21.00 mw. H.
Schröder
Blokzijl/Scheerwolde GrK
21.00 ds. J.Vonk
Borne OK 22.00 ds. G.Veening
Bruchterveld 21.00 da. R. v/d
Berg
Daarle 19.30 ds. E. Prins
Dalfsen GrK 19.00 sing-in 22.00
ds. A. Tol Oudleusen 21.30 ds. H.
Schipper
Dedemsvaart VDK 20.00 en
22.00 ds. J. Zondag
De Krim PK 20.00 ds. G.
Rohaan
Delden OB 19.30 kinderkerstfeest 23.00 ds. Bergström
Diepenheim 23.00 ds. A. Braakman
Enschede GrK 22.00 ds. J. Zuurmond Lonneker 19.30 da. M.
Schepers Usselo 22.00 ds. O.
Haasnoot HZ 22.00 past. A. Kemper
Enter 21.30 ds. F. den Oudsten
Genemuiden GK 9.30 en
21.00 ds. I. Postma
Giethoorn PG 22.00 ds. A. van
Waard
Hardenberg Baalder 19.00 ds.
W. v/d Wel Baalderveld 19.00
ds. P. Langbroek SK 21.30 ds. A.
de Lange Radewijk 21.30 ds. P.
Langbroek Witte Kerk 10.00
n.b.
Heino 22.00 Hans van Solkema
Holten DK 19.30 gezinsdienst
22.00 ds. S. Roozenboom
Kampen OH 21.30 ds. K. Jager
Kamperveen 21.30 mw. Lalkens
Lemelerveld BK 18.30 kinderkerstfeest 22.00 ds. C. Benard
Lutten LK 22.00 ds. C. Post
Nijverdal RB 19.30 ds. W. Broekema HC 21.00 ds. W. Kaljouw
Oldemarkt HG 22.00 ds. E. Jans
GK 22.00 n.b.
Rijssen GK 19.00 mw. R.Venema
22.30 ds. A. Oosterwijk
Sibculo FK 22.30 ds. W. v/d
Griend
Schuinesloot 22.00 ds. W. Piksen
Sint Jansklooster JK 19.00 kin-

derkerstfeest
Steenwijk GrK 19.00 ds. A. van
’t Zand 22.00 ds. B. Haanstra
Steenwijkerwold 22.00 ds. E.
van Veen
Vollenhove GrK 22.30 ds. D.
Wolters MK 21.00 da. J. Rohaan
Vriezenveen OK 22.00 dhr. J.
Wolting
Vroomshoop Irene 21.00
kerstsamenzang
Wanneperveen 21.00 ds. W.
Menkveld
Wierden GK 22.00 ds. P. Dekker
Wijhe NK 22.30 da. M.Veenstra
Willemsoord 21.30 ds. G. van
den Dool 18.30 zondagsschool
kerstfeest
Windesheim 21.30 ds. J. van
Wijk
IJsselmuiden/Grafhorst GK
17.00 ds. N. Beimers. Kinderkerstfeest
Zwartsluis GK 19.30 n.b.
Zwolle AK 18.30 kinderkerstfeest 22.00 ds. J. Tissink GrK
21.30 Michaëlsviering LK 19.00
ds. M. Jonker Open Kring 19.00
ds. N. Eygenraam SiK 20.30 ds. H.
Evers
Dinsdag 25 december 2018
1e Kerstdag
Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schwarz De Ontmoeting 10.00
ds. C. Elsinga GrK 10.30 ds. P.
Endedijk. H.A. PK 10.00 ds. M.
Montagne Noach 10.00 ds. D.
van Bart Eugeria 10.30 da. J.Vedders
Beerzerveld 10.00 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld
Bergentheim OK 10.00 da. G.
Rohaan
Berkum HH 9.30 ds. P. Wolthaus
Blankenham 9.30 da. R. v/d
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. J.Vonk
Borne OK 9.00 ds. J. Meijer
Dijkhuis 10.00 ds. G.Veening
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d
Berg
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld
Daarlerveen 9.00 en 10.30 ds.
M. Bos
Dalfsen GrK 10.00 ds. H. Schipper Oudleusen 10.00 ds. T. Keuning
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds.
K. van Staveren
De Krim PK 9.30 dhr. G. Lipke
Delden OB 10.00 ds. Bergström
Den Ham GK 9.30 ds. R. van
Hornsveld HK 19.00 zangdienst
DK 10.00 ds. G. de Goeijen
Diepenheim 10.00 ds. Woltinge
Enschede OK 10.00 ds. E. Sonneveld Lonneker 10.00 da. M.
Schepers Usselo 10.00 ds. O.
Haasnoot BK 10.00 ds. J. Zondag
ZP 10.30 drs. A. Peijenborg HZ
10.00 past. F. Peters JK 10.00 ds.
N. Swen
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten
Genemuiden GK 9.30 ds. I.
Postma GrK 9.30 ds. J. Olie
15.30 ds. A. van Herk HC 9.30
ds. W. Hulsman 19.00 ds. A. van
Herk
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Weerd
Hardenberg HK 10.30 mw. N.
Jonkers De Matrix 9.30 mw. E.
Kolthof Radewijk 10.00 ds. J.
Woltinge HöK 9.00 en 10.30 ds.
P. Noordmans Witte Kerk 10.00
ds. L. van Rikxoort
Hasselt Ichthus 10.00 ds. J. Smit
Heino 10.00 Lieke van Hout
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30

drs. J. Kroeskop KW 10.00 ds. R.
Perk KZ 10.15 ds. E. Groeneveld
Holten DK 9.30 ds. M. van Sandijk Kandelaar 9.30 ds. J. Droogendijk
Kampen BWK 10.00 ds. M.
Eigenhuis
Kuinre 11.00 da. R. v/d Hucht
Kamperveen 9.30 dhr. Zwart
Lemelerveld BK 10.00 ds. C.
Benard
Lutten LK 9.30 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. E. van
Beesten 19.00 kinderkerstfeest
Nieuwleusen GrK 10.00 ds.
G. Trouwborst MK 10.00 ds. L.
Hoekstra OK 10.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Broekema HC 9.30 da. B. v/d Weg
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans
GK 9.30 n.b.
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds.
S. Ris
Rouveen 9.30 ds. P. v/d Meulen
Sibculo KK 10.00 ds. H. Dorgelo
FK 9.30 ds. W. v/d Griend
Schuinesloot 11.00 ds. W. Piksen
Sint Jansklooster JK 10.00 ds.
H. ter Beek
Staphorst 11.00 ds. P. v/d Meulen
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van ‘t
Zand OV 9.30 ds. B. Haanstra EV
10.45 ds. B. Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. H.
Pap MK 10.00 da. J. Rohaan
Vriezenveen OK 9.30 ds. J.
Wegerif
Vroomshoop Het Anker 9.30
ds. F. Schipper Irene 9.30 ds. J.
Antonides
Wanneperveen 11.00 ds. W.
Ferguson
Westerhaar 9.30 ds. W. den
Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45
ds. T. Smink 17.00 ds. H. Donken
GK 9.00 en 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 da. H. de Kok
Windesheim 10.00 ds. J. van
Wijk
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 en 17.00 ds. C. van
Sliedregt LK 10.00 ds. M. Jonker.
H.A. OK 9.00 ds. I. Epema 10.30
ds. E. Urban Open Kring 9.30
mw. L. van Es SiK 10.00 ds. R. van
Putten StK 10.15 dhr. M. Westerduin
Woensdag 26 december 2018
2e Kerstdag
Beerzerveld 9.30 ds. J. Peschar
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.
Menkveld. Kinderkerstfeest
Bergentheim WK 10.00 kinderkerstfeest
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld
Daarlerveen 9.30 kinderkerstfeest
Dedemsvaart Antenne 10.00
ds. K. van Staveren
Den Ham DK 10.00 n.b.
Enter 10.00 kinderkerstfeest
Genemuiden GK 9.30 musical GrK 9.30 zangdienst 14.00
kinderkerstfeest HC 9.30 ds. G.
Molenaar
Hasselt De Baak 10.00 kinderkerstfeest
Hellendoorn PK 10.30 festival

of lessons
Nieuwleusen OK 10.00 kinderkerstfeest
Sibculo FK 9.30 Hennie Velthuis
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. J.
Duijster Kapel 10.00 ds. D. Wolters
Steenwijk GrK 9.30 RvK
Wierden DK 10.00 kinderkerstfeest Hoge Hexel 9.30 ds. H.
Donken. Zangdienst
Wilsum 9.30 kinderkerstfeest
Zwartsluis GK 10.00 n.b.
Zwolle JK 9.30 kerstviering
Zondag 30 december 2018
Almelo Bleek 10.00 mw. T. Lambers Heerspink De Ontmoeting
10.00 ds. M. Plette GrK 10.00
ds. E. van Houwelingen PK 10.00
da. M. Schwarz Noach 10.00 ds.
D. van Bart Eugeria 10.30 ds. J.
Dijkema
Beerzerveld 10.00 drs. J. Eertink
Belt-Schutsloot 9.30 ds. H. ter
Beek
Bergentheim OK 10.00 ds. G.
Rohaan
Berkum HH 9.30 n.b.
Blokzijl/Scheerwolde GrK
10.00 ds. J.Vonk
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer
Dijkhuis 10.00 dhr. R. Hoogerhuis
Bruchterveld 10.00 ds. J. Schipper
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld
HK 15.00 gez. dienst
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos
19.00 ds. K. Hazeleger
Dalfsen GrK 10.00 ds. E. Urban
19.00 ds. G. Trouwborst Oudleusen 10.00 ds. G. Dekker
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds.
J. Zondag De Fontein 19.00 ds. J.
Adriaanse
De Krim PK 9.30 ds. A. Estië
Delden OB 10.00 n.b.
Den Ham GK 9.30 ds. H. de
Haan 19.00 ds. G. de Goeijen DK
10.00 ds. H. Klaassen
Diepenheim 10.00 ds. A. Braakman
Enschede OK 10.00 ds. J. Zuurmond Lonneker 10.00 dr. M. de
Vries Usselo 10.00 ds. J. Bekhof
BK 10.00 n.b. ZP 10.30 drs. A.
Peijnenborg HZ 10.00 gemeenteledendienst
Enter 9.30 ds. H. Post 19.00 ds.
J. Schipper
Genemuiden GK 9.30 ds. I.
Postma 19.00 ds.Veenstra GrK
9.30 ds. J. Tadema 19.00 ds. W.
Hulsman HC 9.30 ds. H. Born
Giethoorn PG 10.00 ds. D.
Lagerweij
Hardenberg HK 10.00 ds. H.
Dorgelo De Matrix 9.30 ds. W.
v/d Wel Radewijk 10.00 ds. P.
Noordmans SK 10.00 ds. A. de
Lange Witte Kerk 10.00 ds. G.
Holverda Oostloorn 10.30 ds. W.
v/d Wel
Hasselt Ichthus 10.00 ds. T.
Veenstra
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30
ds. R. Perk 19.00 drs. J. Eertink
KW 10.00 ds. J. Antonides KZ
10.15 ds. T. Nieuwenhuis
Holten DK 9.30 ds. S. Roozenboom Kandelaar 9.30 ds. C.
Elsinga
Kampen OH 10.00 ds. B. Gijsberten 19.00 ds. M. Eigenhuis
Kuinre 10.00 n.b.
Kamperveen 9.30 da. Sijtsma
Lemelerveld BK 10.00 ds. H.
Wachtmeester
Lutten LK 11.00 ds. W. Piksen
Lees verder op pagina 13
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Mariënberg SK 9.30 ds. R. Biewinga 19.00 ds. J. Peschar
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. L.
Hoekstra MK 10.00 ds. G. Trouwborst OK 10.00 ds. M. Blanken
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Kaljouw HC 9.30 ds. W. Broekema
18.30 kan Y. Breemes
Oldemarkt GK 9.30 dhr. G.
Doorn
Paasloo HG 9.30 mw. H. Kramer
Rijssen GK 9.30 ds. A. Oosterwijk
Rouveen 9.30 ds. J. Dekker
Sibculo KK 9.30 ds. C. Koole
FK 9.30 kand.Y. Breemes
Schuinesloot 9.30 ds. W. Piksen
Sint Jansklooster JK 10.00 ds.
H. Heslinga 14.30 ds. M. Sijtsma
Kapel 14.30 ds. W. Dekker
Staphorst 11.00 ds. J. Dekker
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. Haanstra. OV 9.30 en EV 10.45 ds. A.
van ‘t Zand
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van
Veen
Vollenhove GrK 10.00 dhr. A.
Knoeff MK 10.00 da. de Kok
Vriezenveen OK 9.30 ds. J. v/d
Hout
Vroomshoop Het Anker 19.00
top 2000 dienst Irene 9.30 ds. J.
Droogendijk
Wanneperveen 11.00 ds. G.
Venhuizen
Westerhaar 9.30 ds. A. v/d
Griend
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds.
D. v/d Streek 15.00 ds. H. Donken
18.45 ds. T. Smink GK 9.30 en
19.00 ds. P. Dekker Hoge Hexel
9.30 ds. T. Smink 15.00 ds. J. van
het Goor
Wijhe NK 10.00 ds. P.Vroegindeweij
Willemsoord 9.30 da.Y. Riemersma
Wilsum 9.30 ds. G. Heeringa
14.30 ds. E. v/d Veen
Windesheim 10.00 ds. W. Dekker 19.00 ds. J. Adriaanse
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.30 ds. H. van Vreeswijk
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d
Spek 19.00 ds. A. Estië
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam JK 9.30 ds. J. Gerling 17.00
ds. H. Westerhout LK 10.00 ds.
N. Beimers OK 10.00 ds. I. Epema
Open Kring 9.30 da. M. Reinders
SiK 10.00 dhr. J. Knol StK 10.00
ds. T. Dankers
Maandag 31 december 2018
Oudjaarsdag
Almelo GrK 17.00 ds. P. Endedijk De Ontmoeting 19.30 ds.
K. Hazeleger
Beerzerveld 19.30 ds. J. Adriaanse

Belt-Schutsloot 19.00 ds. W.
Menkveld
Bergentheim WK 17.00 da. G.
Rohaan
Berkum HH 19.30 ds. L. Burggraaff
Blokzijl/Scheerwolde GrK
19.30 ds. J. Vonk
Borne OK 19.00 ds. J. Meijer
Bruchterveld 15.00 ds. P.
Noordmans
Daarle 19.30 ds. B. Heusinkveld
Daarlerveen 19.30 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 19.00 ds. A. Tol
Oudleusen 19.00 ds. H. Schipper
Dedemsvaart Antenne 19.30
ds. J. Zondag
De Krim PK 19.00 ds. G.
Rohaan
Delden OB 19.30 n.b.
Den Ham HK 19.30 ds. R. van
Hornsveld
Enschede OK 10.00 ds. A.
Reitsma BK 19.30 n.b. JK 15.00
ds. O. Haasnoot
Enter 17.00 ds. F. den Oudsten
Genemuiden GK 19.00 ds. I.
Postma GrK 19.00 ds. J. Olie
Giethoorn PG 19.30 dhr. J.
Smit
Hardenberg Radewijk 17.00
ds. P. Langbroek SK 19.00 ds. P.
Langbroek Witte Kerk 14.30
ds. M. Plette
Hasselt De Baak 9.30 ds. H.
van Veldhuizen
Hellendoorn PK 19.30 dr. J.
Wassenaar KW 19.00 ds. R. Perk
Holten DK 19.00 ds. M. van
Sandijk Kandelaar 17.00 ds. R.
Vissser
Kampen OH 19.30 ds. K. Jager
Kamperveen 19.30 mw. Marskamp
Lemelerveld BK 19.00 vespers
Lutten LK 19.30 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 19.30 ds. L. van
Rikxoort
Nieuwleusen OK 19.30 ds. G.
Trouwborst
Nijverdal HC 19.30 da. B. v/d
Weg
Oldemarkt HG 19.30 mw. E.
Pierik
Rijssen GK 17.00 mw. R. Venema
Sibculo KK 19.30 ds. H. Dorgelo
Schuinesloot 19.30 ds. C. Post
Sint Jansklooster JK 19.00 ds.
H. de Haan Kapel 19.30 ds. H.
Pap
Staphorst 18.30 n.b.
Steenwijk GrK 19.30 ds. A. van
‘t Zand
Steenwijkerwold 19.30 ds. E.

van Veen
Vollenhove GrK 19.30 ds. D.
Wolters MK 19.30 ds. J. Dekker
Vriezenveen OK 19.30 ds. J.
Wegerif
Vroomshoop Irene 19.30 ds. F.
Schipper
Westerhaar 19.30 ds. W. den
Braber
Wierden DK 19.00 ds. H.
Donken GK 19.30 ds. P. Dekker
Hoge Hexel 19.00 ds. T. Smink
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. van
den Dool
Wilsum 19.30 ds. J. de Kok
Windesheim 19.00 ds. J. van
Wijk
IJsselmuiden/Grafhorst GK
19.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis HK 19.30 ds. H. van
Beek
Zwolle AK 19.30 ds. J. Tissink
JK 19.30 ds. F. van Santen LK
10.00 ds. J. Wolting OK 10.00 ds
E. Urban Open Kring 9.30 ds. A.
Geerling SiK 19.00 ds. H. Evers
StK 19.30 ds. E. Terpstra

Nieuws voor het GZ?

Almelo Bleek 10.00 da. M.
Schwarz De Ontmoeting 10.00
ds. C. Elsinga 19.00 gebedsdienst
GrK 10.00 ds. P. Endedijk PK
10.00 ds. M. Montagne Noach

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Dinsdag 1 januari 2019
Nieuwjaarsdag
Beerzerveld 10.30 n.b.
Bergentheim WK 10.00 gebed
Daarlerveen 10.00 ds. M. Bos
Dedemsvaart Antenne 10.30
ds. J. Zondag
De Krim PK 11.00 mw. W. v/d
Scheer
Delden OB 19.30 n.b.
Den Ham GK 10.00 ds. H.
Klaassen
Genemuiden GK 10.00 ds. I.
Postma GrK 10.00 ds. J. Olie
Gramsbergen Meiboom
11.00 Douwe Hoekstra
Hardenberg HöK 10.00 ds. A.
de Lange
Hasselt Ichthus 9.30 ds. H. van
Veldhuizen
Holten Kandelaar 10.00 ds. D.
Juijn
Kampen OH 10.30 ds. K. Jager
Lutten KK 10.00 ds. C. Post
Nieuwleusen OK 10.30 morgengebed
Nijverdal HC 10.30 da. B. v/d
Weg
Rijssen GK 10.00 n.b.
Sibculo FK 10.00 ds. W. v/d
Griend
Sint Jansklooster JK 10.30 gez.
dienst
Vroomshoop Het Anker
10.00 ds. F. Schipper
Wilsum 9.30 ds. J. de Kok
Zondag 6 januari 2019

10.00 ds. D. van Bart Eugeria
10.30 da. J. Vedders ZGT 10.30
dhr. S. Visser
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. G.
Brandorff
Daarlerveen 9.30 ds. T. Nieuwenhuis 19.00 n.b.
Dalfsen GrK 10.00 ds. A. Tol
19.00 ds. G. Zijl Oudleusen
10.00 ds. G. Zijl
Dedemsvaart Antenne 9.30
ds. J. Zondag De Fontein 19.00
ds. G. Trouwborst
Den Ham GK 9.30 en HK
19.00 ds. H. de Haan
Diepenheim 10.00 ds. A. Braakman
Enschede OK 10.00 pastoresteam Lonneker 10.00 da.
M. Schepers Usselo 10.00 ds.
P. Haasnoot BK 10.00 n.b. ZP
18.00 ds. A. Fuhrmann HZ 10.00
past. G. Slüter
Enter 10.00 en 19.00 ds. F. den
Oudsten
Genemuiden GrK 9.30 ds. K.
Timmerman 15.30 ds. L. Schaafsma HC 9.30 ds. J. Olie
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van
Waard
Gramsbergen BHK 10.00 mw.
E. Kolthof
Hardenberg Baalderveld
10.00 ds. P. Langbroek SK 10.00
ds. P. Noordmans 19.00 ds. A.
de Lange De Matrix 9.30 dhr. J.
Otten Radewijk 10.00 ds. A. de
Lange Witte Kerk 10.00 ds. L.
van Rikxoort Oostloorn 10.30
Rene Beiboer
Holten DK 9.30 ds. M. van Sandijk 19.00 da. M. v/d Wal Kandelaar 9.30 da. H. Paas
Kampen OH 10.00 ds. K. Jager
Lutten LK 9.30 da. G. Arends
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. G.
Trouwborst 19.00 ds. M. Develing OK 10.15 ds. M. Develing
Oldemarkt GK 9.30 ds. C. v/d
Berg
Rijssen GK 9.30 ds. P. Boomsma
19.00 n.b.
Rouveen 11.00 ds. P. v/d Meulen
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo
Staphorst 9.00 ds. P. v/d Meulen
Vollenhove MK 10.00 ds. J.
Berkhey
Vroomshoop Irene 9.30 ds. J.
Droogendijk 19.00 ds. J. Antonides
Wanneperveen 9.30 ds. W.
Menkveld
Wierden GK 10.00 en 19.00
ds. P. Dekker
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Wilsum 9.30 ds. A. de Vries
14.30 dhr. R. Pasterkamp
Windesheim 10.00 ds. J. Kamp
IJsselmuiden/Grafhorst GK
9.00 ds. N. Beimers

13

Top 2000 dienst
Aalden
De Top2000 dienst in Aalden is dit
jaar anders dan anders. De aangeleverde liederen zullen gepresenteerd worden door een live
band in samenwerking met het
internet. Na afloop zijn er een
TOP2000muziek- en een praatcafé. De collecte is door de jeugd
bestemd voor Nacht Zonder Dak.
Bij de uitgang voor bestrijding van
de onkosten.
zondag 30 december, 10.00 uur, Aalden, protestantse kerk,
Kerkstraat 16, toegang gratis.

Leerdiensten
Den Ham
Van Jezus wordt beleden dat Hij
‘ontvangen is van de Heilige Geest
en geboren is uit de maagd Maria’.
In onze tijd hebben we liefdesbaby’s, designbaby’s en wensbaby’s.
Is de bevruchting van Maria door
de Heilige Geest ook zo’n staaltje
van Gods wonderlijke ‘techniek’ of
is het – zoals het verhaal ook nog
wel eens wordt uitgelegd - een
legende om te laten zien dat Jezus
een bijzonder mens was? Of heeft
het een andere betekenis? Dit is
het onderwerp van de leerdienst
op zondagavond 23 december.
Op zondagavond 30 december
komen de engelen aan de orde.
Rond de eerste komst van Christus lezen we verschillende keren
in de Schrift over de verschijning
van engelen. In het Oude Testament komen we ze ook al tegen
en na de uitstorting van de Heilige Geest nog af en toe. Maar het
boek Openbaring (over de tweede
komst van Christus) is er weer
vol van. In deze tijd tussen Christus’ eerste en tweede komst is er
blijkbaar meer tussen hemel en
aarde.
23 en 30 december, 19.00 uur, Den Ham,
Gereformeerde Kerk, Ommerweg, met ds. G. de Goeijen

Festival of Nine
Lessons and Carols
Festival Nine Lessons and Carols,
een traditie uit de Anglicaanse
kerk, wordt dit jaar door Nieuw
Sion georganiseerd. De zang
wordt verzorgd door het ‘New
Sion Choir for English Church
Music’ o.l.v. Jan van Dijk. De lezingen en de samenzang zijn in het
Nederlands. Na afloop is er koffie
en thee.
Zondag 23 december, 19.00 uur, Diepenveen, Klooster
Nieuw Sion, collecte

Wonderlijke Silent
Night in Balkbrug

Kerstavondviering
Stiftskerk Weerselo

Everhard Zwart zien,
horen en ontmoeten

Op reis met dominee
van de achterdeur

De 16 enthousiaste zangers van
het kleinkoor ‘Sound of Church’
uit Balkbrug geven een kerstconcert. Het koor, o.l.v. Gea Gijsbertsen, brengt een eigen repertoire.
Op piano zijn Marijn Siero en op
saxofoon Karina Veenstra te horen.
Publiek wordt met muziek, zang en
gesproken woord door het kerstverhaal geleid. Na afloop staan er
koffie, thee en lekkers klaar.

Op de avond vóór kerst is er een
viering van de protestantse Stiftsgemeente in Weerselo.Tijdens deze
dienst, in de eeuwenoude Stifstkerk,
hebben kinderen een belangrijke rol.
Ze spelen mee in het kerstverhaal,
zingen in het kinderkoor of bespelen een muziekinstrument. Let op:
het aantal plaatsen is beperkt. Kom
op tijd, want het aanal plaatsen in de
eeuwenoude kerk is beperkt.

Everhard Zwart treedt op in de
zaal die vernoemd is naar zijn vader
- Willem Hendrik Zwart - tijdens
het traditionele oudejaarsconcert
‘Royal Music Out’. Hij bespeelt het
Monarchorgel en op grote schermen is dit minutieus te volgen!
Reserveren: tel. 0572-371838. De
toegangsprijs is inclusief koffie, thee
en koek en na afloop een hapje en
drankje.

Dominee Oldenhuis en zijn vrouw
organiseren, op veler verzoek,
weer een reis naar Israël. De reis
zal acht dagen in beslag nemen in
het voorjaar van 2019: van 14 t/m
21 mei 2019.Voor wie wel oren
heeft naar zo’n reis, maar graag
eerst meer informatie wil, wordt
er een informatiebijeenkomst
gehouden. Iedereen van harte
welkom, de koffie staat klaar.

Zondag 16 december, 15.00 uur, Balkbrug, ’t Trefpunt,
€ 10, kaarten: wim@soundofchurch en voor aanvang

Maandag 24 december, 19.30 uur,Weerselo, Stiftskerk,
Het Stift 11

Zaterdag 29 december, 15.00 uur, Lemelerveld,WHZ-hal, Grensweg 17, € 12 (t/m 12 jaar gratis) www.huetink-royalmusic.nl

Vrijdag 11 januari 2019, 19.30 uur, Coevorden,
De Hoeksteen achter Ger. Kerk,Van Heutzsingel 21
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Digitale onthouding

De smartphones
waren weg en… toen
werd het feestelijk
‘Ik heb het gevoel dat ik meer leef, dat ik doe wat ik zélf wil
doen en me niet laat leiden door alles wat op Facebook en
WhatsApp voorbij plopt’, aldus een van de digitale detoxers,
die het een week zonder smartphone deden.

Zou je het kunnen? Je smartphone inruilen voor een gsm waarmee je
uitsluitend kunt bellen en sms-sen? Filosoof Hans Schnitzler schreef
‘Kleine filosofie van de digitale onthouding’. Hij merkte groeiend
ongemak over de digitale wereld en daagde zijn studenten uit voor een
detox: een week zonder smartphone.
Door Joke Veerman, Alblasserdam

Wie eenmaal gewend is aan zijn
apparaten laat ze niet makkelijk
los.Voor velen is het gewoonte
geworden: je wordt wakker en
checkt je telefoon ‘of er nog iets
gebeurd is’. Er springt van alles je
blikveld in wat je best zou kunnen
missen. Maar kom, je bent ingecheckt, de dag is begonnen.Vanaf
dat moment leef je in twee werelden: de fysieke om je heen en de
virtuele via je scherm.
Niet nieuw
Nieuw is dat niet. Toen zo’n 20-25
jaar geleden computers vaste
huisgenoten werden, wenden we
al aan een nieuwe ‘ongrijpbare’
vorm van communicatie. Mailen
bleek heel praktisch, websites
raadplegen erg handig en het webwinkelparadijs groeide al gauw
uit de kinderschoenen. Internet
was spaarzaam beschikbaar. Mijn
oudste kinderen weten nog dat
we één computer met een internetverbinding hadden en dat we
moesten inbellen via een telefoonlijn. Elke minuut kostte geld,

dus eindeloos internetten was
er beslist niet bij. Mailtjes typen
en daarna in één keer verzenden.
Wie op MSN wilde om te chatten,
moest onderhandelen over zijn
beurt. Er werd in gezinnen geregeld gezeurd als iemand ongezellig
lang op de computerkamer zat,
met de laptop op schoot op de
bank leek een verbetering.
Afwezige aanwezigheid
Inmiddels heeft vrijwel iedereen
constant een minicomputertje in
hand of broekzak: de smartphone,
steeds online. De analoge fysieke
ruimte en de virtuele ruimte
lopen in elkaar over, de wereld
wordt ‘vloeibaar’. Met één handbeweging ben je weg, ook al zit je er
lijfelijk nog. Afwezige aanwezigheid.
Een klein kind heeft het al snel
door als papa of mama even ‘weg’
is, ook al duwt hij de buggy of zit
zij op het bankje in de speeltuin.
In onze digitale tijden zijn sociale
interactie en ruimtelijke nabijheid ontkoppeld.Vanuit onze stoel
overstijgen we grenzen van plaats
en tijd - en wat gaat het moeiteloos!

Overvol leven
En toch, en toch. Mensen beginnen
te ontdekken dat dit bestaan in
twee werelden wat kost. De grens
tussen offline en online vervaagt.
Tussen zijn en schijn, tussen feit
en fictie, tussen lichaam en geest,
tussen reëel en virtueel. We schipperen wat af!
Het verblijf in digitale streken kan
de realiteitszin ondermijnen. Selfies maken, Facebook, Snapchat en
Instagram staan symbool voor wat
Schnitzler ‘kiekjes-impressionisme’
noemt. ‘Alledaagse belevenissen vangen we in ideaal-typische
impressies met een fraai filtertje
erover.’ Zo leggen wij de realiteit
onze wil op.
We voelen de behoefte om steeds
meer te beleven in steeds minder
tijd, al is het maar via een schermpje. Elk momentje wordt ingevuld, verveling mag niet bestaan.
Zomaar wat uit het raam staren
en je gedachten de vrije loop
laten, ongestoord fantaseren –
wie doet dat nog? Alle perrons
en bushaltes staan vol ‘smombies’.
Mensen keuren elkaar letterlijk
geen blik waardig. Het lukt de
touchscreen-mens nauwelijks om
andere keuzes te maken, zo effectief werkt hun apparatuur. Er is
steeds meer moeite met iets wat
saai, vervelend of onvoorspelbaar
is. Ongeduldig laten we ons meeslepen in altijddurende verstrooiing. Is dit het goede leven dat we
willen leven?
Hans Schnitzler merkt in zijn werk
een groeiend ongemak bij het
bestaan in een vloeibare wereld.
Het put mensen uit. Hij daagde
zijn studenten uit voor een detox:
een week zonder smartphone.
Niet om digitaal geheelonthouders van hen te maken, want hij
ontkent de praktische kanten van
digitale communicatie niet. Wel
om hen te laten ondervinden hoe
ze in het leven staan. Schnitzler
interviewde hen. Hij schreef vervolgens ‘Kleine filosofie van de
digitale onthouding.’
Echt!
Een bijzondere week! Niets via je
schermpje beleven, alleen ervaringen uit de eerste hand opdoen.
Het voelt eerst onwennig als de
digitale ruis - waaruit altijd iets
kan oppoppen - ontbreekt. Een
soort vakantiestemming heerst:
zintuigen staan meer op scherp.
Het leven voelt echter, reëler,
merken de detoxers. Ze voelen
meer verbinding met de mensen om hen heen. Luisteren gaat
hen beter af en gesprekken gaan
dieper, met meer empathie. Ze
hebben meer controle over hun
tijd. Komen los van het verlangen
steeds bevestigd te worden door
reacties en likes. Een natuurwandeling door een bevroren park
voelt anders als je geen foto’s kunt

Het steeds weer verleggen van
maken om die te delen met je
volgers. ‘Dingen zijn zo mooi als je je focus veroorzaakt een overvol
er écht naar kijkt!’, zegt een van
werkgeheugen. Dat gaat ten koste
de studenten verrast. ‘Een camera
van aandacht en concentratie.
dringt je een hebberige basisAandacht is een onmisbare en
houding op. Constant fotostops.
kwetsbare hulpbron. Die is beslist
Zodra de foto gemaakt is, kun je
niet onuitputtelijk aanwezig! Hoe
door. Nu kun je ongestoord belemeer iemands aandacht versnipven wat er is.’
perd raakt, des te vloeibaarder
Vanzelfsprekend is dat niet meer.
en onoverzichtelijker de wereld
Schnitzler schrijft over het publiek
aanvoelt.
bij een optreden van een rockband
in Amsterdam: alle smartphones
Aandacht schenken is een congericht naar het podium. De frontcrete, onmisbare activiteit. Alleen
man van de band nam daarop het
zo kun je je in een weerbarstige
woord en zei: ‘Ik zie dat de meeswereld oriënteren en beslissen
ten dit concert via hun schermpje
wat je zult doen, legt Schnitzler
beleven. Eigen keus natuurlijk! Dit
uit. Steeds afwegen waaraan je
concert filmen en later thuis de
aandacht wilt geven - en waaraan
wanstaltige beeld- en geluidsopniet. De aandachtsprikkels vanaf
name bekijken, of hier lekker meeonze smartphone en de input uit
doen!’ De smartphones verdwenen de omgeving kunnen we niet zo
met een zucht van verlichting in de goed filteren. Afzondering en rust
broekzak. En de
zijn onmisbaar
sfeer werd feesom te kunnen
Elk momentje wordt ingevuld,
telijk.
nadenken, invoeverveling mag niet bestaan.
lend te zijn. SaaiZomaar wat uit het raam staren
Ongemak
heid en verveling
en je gedachten de vrije loop
Niet alleen eufocultiveren geduld
laten, ongestoord fantaseren –
rische gevoelens
en prikkelen de
wie doet dat nog?
komen op. Ook is
verbeelding.Verveer ergernis en ongemak. ‘Ik stoor
ling dwingt je te luisteren naar je
me aan mezelf, dat ik niet ben,
innerlijke stem.’
zoals ik zou willen zijn’, moppert
een student. Hij heeft ontdekt dat
Oefenen in weerbaarheid
apparaten de leiding nemen zodra
Doen wat je werkelijk van belang
je bent ‘ingecheckt’. Alleen al de
vindt, dat is onmisbaar als je
zichtbare aanwezigheid van een
trouw wilt zijn aan jezelf. Daarsmartphone maakt een gesprek
naast is er nog een reden voor
minder diepgaand. We zijn eraan
gerichte aandacht. Bedrijven zijn
gewend geraakt dat een smartpdoor de toegepaste algoritmen
hone geregeld inbreekt en vaak
steeds meer in staat ‘in de hoofvoorrang krijgt boven de lijfelijk
den van consumenten te kijken’.
aanwezige personen. Daardoor sta Manipulatie ligt op de loer. ‘Wij
je onbewust steeds stand-by. Wie
mensen zijn niet zo autonoom als
veel op een schermpje kijkt, wordt we denken’, merkt Schnitzler op.
volgens Schnitzler minder vaardig
‘We zijn gevoelig voor ‘duwtjes’ in
in het opvangen en interpreteeen bepaalde richting. En minder
ren van lichaamstaal.Verlegener
kritisch dan we zouden willen. Als
ook om een ander aan te kijken
we met alle duwtjes van de algoen een gesprek aan te knopen.
ritmen meebewegen, worden we
Onvoorziene en soms ongemakmensen zonder idealen of eigenkelijke situaties voelen lastiger aan zinnigheid. Gemak en comfort als
zonder smartphone waarmee je
hoogste levensdoel - is dat ons
alles checkt. Een van de detoxers
goede leven? Wil je je leven als
ziet af van een feestje, omdat ze
kunstwerk vormgeven, dan is periniet weet wie er wanneer zou
odieke digitale onthouding meer
gaan en hoe ze weer thuis zou
dan het overwegen waard’, besluit
kunnen komen. Rustig is het zeker, Schnitzler zijn boekje. ‘Zelfvorming
geen bliepende groepsapp. Maar
lukt niet zonder discipline, en zo
gewoon even bellen blijkt ineens
kun je oefenen.’
een drempel!
Heerlijk, al die smartphones en
Aandacht
tablets. We willen ze ondanks
‘Ik heb het gevoel dat ik meer leef, alles graag houden! Maar als wij
dat ik doe wat ik zélf wil doen
de regie niet nemen, beroven ze
en me niet laat leiden door alles
ons van meer dan we beseffen.
wat op Facebook en WhatsApp
Toch maar eens proberen dan, een
voorbij plopt,’ aldus een van de
weekje geen smartphone?
detoxers. Anderen beamen dat.
Ze ontdekken nu beter te kunnen kiezen waaraan ze aandacht
Meer Hans Schnitzler
willen besteden - en waaraan niet.
Filosoof/publicist Hans
Schnitzler citeert Hegel: ‘Het ware
Schnitzler (1963) is docent
zijn van de mens, is zijn daad.’ En
aan de Bildung Academie in
hij schrijft: ‘Trouw zijn aan jezelf
Amsterdam, opgericht in
betekent dát doen wat je werke2015. Meer dan in het regulijk van belang vindt. Als we ons
liere onderwijs is er aandacht
laten gaan en een paar uur facevoor ethiek, retorica, filosofie
booken, scrollen, swipen – doen
en zelfontplooiing. Het kijken
we dan wat we écht van belang
buiten het eigen vakgebied
vinden?
en het constant reflecteren
Mensen
vormen hierbij kernacties. Hij
met een
schreef ‘Het digitale proletaintensieve
riaat’ (2015) en ‘Kleine filodigitale
sofie van de digitale onthouleefstijl
ding’ (2017).
hebben
moeite
met het
vasthouden van
hun aandacht.

berichten Het Zondagsblad
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Protestantse Gemeente Blokzijl
Scriba: dhr. Pieter Muller
Kanaalweg 16, 8356 VS Blokzijl
tel. 0527 - 292892
Kopij wordt verzameld en verstuurd
door dhr. Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl

Zondag 16 dec. 3e advent, 10.00u
Ds G.Venhuizen (Nijensleek), Grote
Kerk Blokzijl. Organist: Jaco Floor.
Collecte: 1e diaconie, 2e eigen kerk,
3e kosten geluidsinstallatie.
Komende zondag. Is het de 3e
advent en komen we samen in de
Grote Kerk en zal hopelijk dan voorgaan dominee Gerard Venhuizen.
Organist zal zijn Jaco Floor. Er is ook
dan weer koffie! Allemaal hartelijk
welkom! Kom maar gewoon! En hieronder is te zien het overzicht van
diensten rond de kerstdagen.
Zondag 23 dec. 4e advent, 10.00u
ds C.Aalbersberg (Emmeloord),
Grote Kerk Blokzijl. Organist: Stephan
van Dokkum. Collecte: 1e diaconie, 2e
eigen kerk, 3e onderhoudsfonds De
Waaier.
Zondag 23dec. 19.00u Kinderkerstfeest, Grote Kerk Blokzijl.
Maandag 24 dec. Kerstnachtdienst,
21.00u Ds J.Vonk, Grote Kerk Blokzijl. Organist: Corry van den Berg
m.m.v.Vollenhoofs fanfare. Collecte: 1e
solidaridad, 2e eigen kerk, 3e onderhoudsfonds Grote Kerk.
Dinsdag 25 dec. 1e kerstdag, 10.00u
ds J.Vonk, Grote Kerk Blokzijl. Organist: Stephan van Dokkum m.m.v. De
Bazuin. Collecte: 1e kerk in actie ‘kinderen in de knel’* 2e eigen kerk, 3e
pastoraat.
Pastoraat.
Nu vandaag is bijgeschreven in het
‘gedachtenisboek’ de naam van Gerrit
Hendrik de Boer, die zondag 25 nov. is
overleden en maandag 3 dec. is begraven te Luttelgeest na een kerkdienst
hier in deze kerk.
Dhr. Ep Apperlo, Boffersweidje 6 Blokzijl is woensdag jongstleden, opgenomen in het ziekenhuis te Meppel, afd.
b3 kam 4, met een heftige longontsteking. We wensen hem een voorspoedig herstel toe!
Dhr. Henk (W.H.J.) van der Veer, Boffersweidje 20 Blokzijl, heeft na verschillende onderzoeken te horen
gekregen, dat hij aanstaande vrijdag
14 december in het MCL-ziekenhuis
te Leeuwarden geopereerd zal worden aan een aneurysma. Het is een
behoorlijk spannende operatie en we
wensen hem en zijn vrouw Betty heel
veel kracht, moed en zegen toe!
Dhr. Wim Lemkes, Oranjelaan 1, kam
3, 1217 LT Hilversum, voelt zich nog
steeds heel erg verbonden met onze
gemeente en wil er graag bij blijven
horen. Hij heeft wel te maken met
afnemende krachten en iedere week
ontvangt hij graag de zondagsbrief,
waardoor hij zo op de hoogte blijft
met onze gemeente. Ook hem wensen we heel veel goeds en zegen toe
en een hartelijke groet!
Dhr. Jannes Koning, Schoolstraat 33,
Scheerwolde, kon gelukkig weer een
heuglijk bericht meedelen, namelijk
dat hij en z´n vrouw Geesje een achterkleinkind hebben mogen ontvangen. Heel hartelijk gelukgewenst jullie!
Dit is dan weer zo verrassend mooi,
bij al die sores rond die vervelende
ziekte, die nog altijd aanwezig is. Heel
veel goeds en zegen toegewenst jullie
beiden.
We leven ook mee met al die anderen, die ook in zorg en onzekerheid

en ook met verdriet leven! Zoveel
vragen en weinig antwoorden vaak!
Laten we ons vertrouwen richten op
God! Hij zal er zijn! Henk.
Bron van het zijnde,
groot zij Gij:
eeuwig oneindig,
en zo nabij.
refrein van lied 987.
Agenda
Zondag 16 december: 3e advent met
dienst om 10.00uur in de Grote Kerk.
Woensdag 19 december: Kerstdiner
voor Minima. Donderdag 20 december: 19.00uur Kerstviering ‘t Mosterdzaadje in de Wielewaal. Zondag
23 dec: 4e advent 10.00u dienst in de
Grote Kerk.
Verbeelding met bloemen tijdens de Adventsweken. De liturgische kleur voor de Adventsperiode is
paars als teken van inkeer.
Op de eerste zondag waren we
getuige van het visioen van Johannes
op Patmos: hij heeft een kijkje in de
hemel en ziet engelen. Op de tweede
zondag komen we Johannes tegen die
ons laat zien dat er telkens een nieuw
begin kan worden gemaakt. Dit wordt
gesymboliseerd door de doop. We
mogen geloven in een nieuw begin.
Solidariteitskas. In de week van 10
december krijgt u de acceptgiro voor
de solidariteitskas. Door een misverstand is deze later dan u gewent bent
en het rekeningnr. is gewijzigd wilt u
daar opletten vooral als u met telebankieren betaald. En een vriendelijk
verzoek om het dit jaar nog te betalen, zou heel fijn zijn. (dit om boekhoudkundige boekingen 2018).
Vrijwillige Bijdrage. We zijn bezig
met de voorbereiding van de vrijwillige bijdrage, de loperslijstenmoete n
weer gemaakt worden, Wilt u en kunt
u weer meehelpen met de vrijwillige bijdrage tot een succes te maken
meld u dan aan, wie niet meer wil of
kan lopen willen die zich dan afmelden, zodat de nieuwe aanmelders
deze kunnen overnemen. Graag aan
en afmelden voor 20 december per
telefoon 0527-291785 Jannie Ziel van
der Sluis. Namens het College van
Kerkrentmeesters
Lekker bakkie koffie. Na afloop
van de eredienst kunnen we elkaar,
onder het genot van een kopje koffie of thee, ontmoeten.Velen van ons
ervaren dit als een waardevolle aanvulling. Om ook in de toekomst dit
te kunnen blijven doen is uw financiële bijdrage aan de ‘koffiepot’ zeer
welkom. Namens het College van
kerkrentmeesters, bij voorbaat dank!
Oproep. Wij zoeken mensen die
willen helpen bij de voorbereiding
van een gezinsdienst. Het gaat hierbij
om de dienst van de eerste zondag
van Advent, Kerstmorgen, de eerste
zondag van de Veertigdagentijd, Pasen
en Pinksteren. Wilt u of jij misschien
een lezing doen, een gebed of gedicht
voorlezen, een verhaal vertellen,
mooie passende liederen uitzoeken
of meedoen aan een toneelstukje of
stemmenspel? Geef je dan op via marjadragt@hotmail.com en dan nemen
wij contact met je op. De gezinsdienstcommissie
Dank. Graag wil ik een ieder die met
mij / ons meeleeft tijdens mijn ziekte,
hartelijk danken. Ik heb uitgezaaide
prostaat kanker en heb 35 bestralingen ondergaan.Verder krijg ik elke
drie maand een injectie met anti mannelijke hormonen toegediend. Over
8 weken wordt de PSA opnieuw
bepaald. Dat is een spannend moment.
De bestralingen heb ik inmiddels
achter de rug. Ik heb natuurlijk wel
bijwerkingen, maar ik maakt het naar

omstandigheden goed.
Nogmaals dank voor het meeleven.
Met vriendelijke groeten, Jannes
Koning.
Bezoekdienstkalender.
Jarig op 16dec dhr M Koopmans,
84 jaar, Breestraar 17, op 23dec
mw A van der Heide, 77 jaar, Boffersweidje 34, op 27 dec mw G.M
van der Veer-van de Scheur, 82 jaar,
Boffersweidje 20. Beiden te Blokzijl.
Jubileum: op13 dec is het echtpaar
ter Meer- van Beek, st.diep-zuid 15,
45 jaar getrouwd. Op 18 dec is het
echtpaar Timmerman-de Olde 50
jaar getrouwd, st.diep-noord 14 te
Scheerwolde. Op 20 december is het
echtpaar Boogaard-Fontijne, 50 jaar
getrouwd, bierkade 6. Op 31 dec is
het echtpaar Vaartjes-Braad 55 jaar
getrouwd, Molenwijk 11. Beiden te
Blokzijl.
U allen van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag gewenst.Voor de
bezoekdienst is er een gift ontvangen
van tien euro. Hiervoor heel hartelijk dank. Marie Dijkman, namens de
bezoekdienst.
Nogmaals vermeld: Jarig op 14
december mw L.Bloem-Scholtens,100
jaar, Boffersweidje 17 en eveneens op
14 december dhr A Vaartjes, 79 jaar,
Molenwijk 11. Allebei te Blokzijl.Van
harte gefeliciteerd en een hele fijne
dag gewenst.Voor de bezoekdienst
is er tweemaal €10 en éénmaal €5
ontvangen. Heel hartelijk dank! Marie
Dijkman, namens de bezoekdienst.
Facebook. Wordt vriend op facebook van de kerk Blokzijl- Scheerwolde en we delen met u en jou de
bijzondere activiteiten, die er zijn in
en om de kerk!
KinderKerk Blokzijl Scheerwolde.
KinderKerk is er voor groep 1-3 tijdens de dienst in de Waaier vanaf 10
uur. KinderKerk voor groep 4-8 is
er tijdens de dienst in de consistorie
van de Grote Kerk, de kinderen gaan
na de eerste schriftlezing naar de
KinderKerk en komen na de collecte
weer terug in de dienst. De KinderKerk heeft een eigen collecte.
Tijdens de diensten in Scheerwolde,
speciale diensten of projecten worden
de kinderen van groep 1-3 ook in de
kerk verwacht. Dit is tijdens Advent
en de Veertigdagentijd periode en met
speciale diensten zoals Kerst, Palmpasen, Pasen, Pinksteren, School-Kerk
dienst, Dopen en de Startzondag.
Kopij eerstvolgende nummer voor
het nummer dat vrijdags uitkomt:
kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag
12.00 uur naar Henk van Dalen hvandalen03@hetnet.nl

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

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 16 december gaat ds.
D.J. Lagerweij uit Zwolle voor. De
organist is de heer S. Huismans en de
ouderling van dienst is mevrouw M.
Petter. De uitgangscollecte is bestemd
voor een diaconaal doel eigen
gemeente.
Op zondag 23 december zal de
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heer K. de Lange uit Markenesse
voorgaan. Mevrouw M. Withaar zal
ons op het orgel begeleiden en de
ouderling van dienst is de heer J. Smit.
De uitgangscollecte is bestemd voor
het jeugdwerk.
Op kerstavond maandag 24
december begint om 22 uur de
kerstnachtdienst en vanaf 21.45 uur
kunt u liederen meezingen uit het
kleine boekje. In deze dienst gaan
ds. G. van Hiele, voorganger van de
Doopsgezinde gemeente en ds. A. van
Waard - Pieterse voor. De ouderling
van dienst is mevrouw M. Kruider en
de heer D. Bakker fungeert als organist. De collecte is bestemd voor de
voedselbank.
Op dinsdag 25 december, eerste
Kerstdag gaat onze eigen predikant
A. van Waard - Pieterse voor en
mevrouw J. Bennen begeleidt ons op
het orgel. De ouderling van dienst is
mevrouw M. Petter. De uitgangscollecte is bestemd voor Kinderen in de
knel.
Op zondag 30 december zal ds.
D.J. Lagerweij uit Zwolle voorgaan.
De organist is de heer J. Floor en de
ouderling van dienst is de heer J. Smit.
De uitgangscollecte is bestemd voor
de verwarmingskosten van de kerk.
Op maandag 31 december, oudjaarsavond, om 19.30 uur zal de heer
J. Smit uit Belt – Schutsloot voorgaan.
De heer S. Huismans zal ons begeleiden op het orgel en de heer J. Bouwmeester is de ouderling van dienst.
De uitgangcollecte is bestemd voor
een kerkelijk doel (eindejaarcollecte).
Op zondag 6 januari 2019, gaat
onze eigen predikant A. van Waard
– Pieterse voor. Mevrouw C. Roth
zal ons begeleiden op het orgel en
de ouderling van dienst is mevrouw
M. Kruider. De uitgangscollecte is
bestemd voor het Lilianefonds. Tijdens
de diensten zal er oppas aanwezig zijn
voor de kleintjes. Kerkvervoer: Hans
Spitzen, tel. 360322.
Zondagsschool project voor
advent en kerst.
Het thema van deze adventstijd is:
“Geloof met me mee”. Er worden
verhalen gelezen van bijbelse geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met
hen mee te geloven. Johannes krijgt
op het eiland Patmos een kijkje in
de hemel, Johannes de Doper vertelt over een nieuw begin, de profeet Sefanja droomt van bevrijding
en Elisabeth juicht om het kind dat
geboren zal worden. Aan de hand van
hun verhalen denken wij na over ons
eigen geloof en leven we toe naar het
kerstfeest.
Kinderen van de zondagsschool steken iedere adventszondag een kaars
aan en zeggen een gedichtje op. Zo
wordt het telkens iets lichter naar het
Kerstfeest toe.
Liturgisch bloemstuk in de
adventstijd. De basis van de symbolische schikking is een kubus. Een stevig fundament, waarop een doorzichtige vijfpuntige ster staat. De vijf punten
verwijzen naar de vijf zintuigen, die de
komende weken aan de orde komen.
De eerste adventszondag gaat om het
ruiken. Johannes ziet in zijn visioen
engelen en wierook dat aangestoken
wordt. Die wierook kunnen wij ruiken. De volgende zondagen komen
ook horen, zien en voelen naar voren.
Op het kerstfeest kunnen wij proeven
van de levende vrucht, de Zoon van
God, die ons gegeven wordt.
Kerstvieringen in de Protestantse kerk.
24 december, 18.30 uur, wordt het
Zondagsschoolkerstfeest gevierd. We
zingen liedjes, horen een verhaal en
de kinderen spelen het kerstspel. Een
sfeervolle viering met chocolademelk
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en een kerstkrans voor kinderen,
ouders, grootouders, vriendjes en
vriendinnetjes.
24 december, van 20.30-21.30 uur:
gezellig samenzijn buiten met chocolademelk en glühwein op het pad naar
de Protestantse kerk
24 december, 22.00 uur is de kerstnachtdienst. Een gezamenlijke viering
van de Protestantse- en Doopsgezinde gemeente Giethoorn. Het koor
“Our Choice” uit Wolvega verleent
haar medewerking. We zingen veel
kerstliederen en horen het kerstevangelie. Ds. G. van Hiele en ds. A.
van Waard gaan voor.Vanaf 21.45 uur
kunt u liederen meezingen uit het
kleine boekje.
25 december, 10.00 uur, Kerstmorgen
is er een vrolijke gezinsviering. We
vieren, dat Jezus Christus geboren is.
Door middel van liederen, gebeden
en het kerstverhaal komt de blijde
boodschap bij ons binnen.Vertellen
wij dit ook verder, als wij weer naar
huis gaan? U en jij bent al vanaf 9.45
uur welkom in de kerk, dan zingen wij
kerstliederen.
Kerkdienst 6 januari 2019. Deze
eerste zondag van het nieuwe jaar is
het Epifanie. We vieren dat Jezus op
aarde is gekomen voor alle volken. We
lezen het verhaal van de drie koningen (Matteus 2: 1-12). Zij hebben voor
het koningskind bijzondere geschenken meegenomen. Wat heb jij Jezus
te bieden? We wensen elkaar allemaal
veel heil en zegen voor het nieuwe
jaar met een handdruk aan het einde
van de kerkdienst in een lange rij.
Bijbelgespreksgroep. Donderdag
20 december 2018 en 17 januari 2019
komt de bijbelgespreksgroep weer
bijeen in het Protestants Centrum,
van 14.00-16.00 uur. In december
lezen we Matteus 26: 1-16 en in januari: Matteus 16: 17-25 en 47-50. Hoe
komt discipel Judas naar voren in dit
evangelie? Hoe kijken wij aan tegen
de Messiasverwachting? En wat hield
de gnostiek in in het vroege christendom? Een ieder is van harte welkom.
Magazine Petrus. Een blad sinds
2018 over geloof, hoop en liefde in de
Protestantse Kerk in Nederland. Een
prachtig blad over hoe anderen met
hun geloof omgaan en zowel creatief
als actief zijn in het bedenken om
mensen bij het geloof te betrekken.
Aankomende zondag liggen er een
paar Petrussen ter inzage: nummer 3
en het kerstnummer 4 of om mee te
nemen. Heeft u interesse dan kunt u
het blad gratis als abonnement bestellen bij: https://petrusmagazine.nl/
Wel en Wee
t Zijn kleine dingen,
die maken 't leven warm.
En die je uit kunt delen,
al ben je nog zo arm.
't Is niet met aardse rijkdom,
dat men 't meeste hulpe biedt.
Maar kleine vriend'lijkheden,
een glimlach of een lied.
Uit Hoop: op weg naar Kerst.
Mensen kijken in het donker naar een
wereld vol verdriet. Steek een kaars
aan. Die vertelt je van het Licht dat
je straks ziet. Jezus zei immers: Ik ben
als een licht in de wereld gekomen,
opdat een ieder die in Mij gelooft, niet
in de duisternis blijft (Johannes 12
vers 46). Echt, het wordt anders, het
wordt lichter. Het wordt licht voor
jou en mij. En voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij, want
God is Liefde; God is Licht.
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Hij was voorzegd
Hij was voorzegd, Hij is gekomen
in stralend licht voorbij de dromen.
Hij werd verwacht doch onverwacht
Is Hij verschenen.
Eerst was ’t Woord, zo klaar belicht.
Toen kwam de vorm, toen kwam er zicht.
Dan vraagt je hart:Wil je Hem zien?
Aan wie is Hij verschenen?
Hij is er steeds, geheel aanwezig
Maar zijn wij zelf niet vaak afwezig,
zo peins je star. Ben ik voorzien,
Is Hij mij niet verschenen?
’t Kind, de boodschap en de kribbe,
de as van ’t zijn, de wezensribbe,
Hij zal er zijn, Hij blijft te zien,
hernieuwd gekroond verschenen.
Verschenen om stralend wit te schijnen
en nooit meer te verdwijnen.
Dichter onbekend
Een groet van Marjolein Petter en
voor u allen een gezegende kerst en
de vrede van God.

Kuinre / Blankenham
Prot. Gem. Ds. R. v.d. Hucht
H. de Cranestraat 107
8374 KL Kuinre, 0527-231220
rvdhucht@ziggo.nl
Scriba Kuinre:
scriba-kuinre@live.com
Scriba Blankenham: Mevr. C.A.
Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG Blankenham,
0527-202584
Postadres Protestantse Gemeente
Blankenham:
Kerkbuurt 9,8373 EG Blankenham
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
Facebookpagina van de prot.
gemeente Kuinre en de prot.
gemeente Blankenham:
www.facebook.com/
pknkuinreblankenham

A.s. zondag 16 december is er ´s
morgens een gezamenlijke dienst in
Blankenham om 10.00 uur.Voorganger
is Ds.R.v.d.Hucht.
Kerst-samenzang-dienst. Op 16
december ‘s avonds is de jaarlijkse
Kerst-samenzang-dienst. Het koor
Jubilee o.l.v. dirigent Henk Boeve,
organist Theun Hoen en de muziekgroep Jubal uit Ossenzijl werken mee
aan de dienst. Zingt u ook mee? Plaats
en tijd: Prot. Kerk, H.d.Cranestraat 41,
Kuinre, 19.30 uur.
Op de zondag vóór Kerst, 23 december, is er ´s morgens om 10.00 uur
een gezamenlijke dienst in Kuinre.
Voorganger is Mevr.J.Lalkens uit
Emmeloord.
Zondagschoolkerst. In Kuinre viert
de Zondagschool het kerstfeest op
23 december. Iedereen is van harte
uitgenodigd. Het wordt een afwisselende dienst. De muzikale begeleiding
is in handen van Harry Muis. Aanvang
19.00 uur in de prot.kerk te Kuinre.
In Blankenham viert de zondagschool
het kerstfeest op maandag 24 december; de kinderen brengen een "Sterrenspel" en de musical "Een mooie
droom". Iedereen is van harte uitgenodigd. Aanvang: 19.00 uur in de prot.
kerk te Blankenham.
Eerste kerstdag vieren we in beide
dorpen de geboorte van het goddelijke Kind. ´Hij werd klein om ons groot
te maken´, zingt een bekend kerstlied.
‘In Zijn licht zien wij het Licht’, zingt

een ander lied. De vroege dienst van
9.30 uur vindt plaats in Blankenham.
De late dienst van 11.00 uur is in
Kuinre.Voorganger is Ds.R.v.d.Hucht.
Door omstandigheden kan muziekvereniging Excelsior Kalenberg Hogeweg niet meewerken aan de dienst in
Kuinre. Oecumenisch koor Jubilee is
bereid gevonden om haar plaats in te
nemen. We zijn blij met hun toezegging. Organist Hiljan Bontkes zal de
samenzang van de bekende kerstliederen begeleiden in Kuinre en Blankenham.
Op zondag 30 december vindt
er een gezamenlijke dienst plaats in
Kuinre om 10.00 uur.Voorganger is
Mevr.C.Mulder uit Kuinre.
Op zondag 6 januari vinden er
diensten in beide dorpen plaats. De
vroege dienst van 9.30 uur vindt in
Kuinre plaats, de late dienst van 11.00
uur in Blankenham.Voorganger is
Ds.R.v.d.Hucht.
Bijbelkring. De eerstvolgende bijeenkomst van de Bijbelkring is op
maandag 17 december om 13.30 uur
in de protestantse kerk Blankenham.
Dit seizoen staan de woorden van het
Onze Vader centraal. We kijken samen
naar de betekenis van dit gebed, vroeger en nu.Van harte welkom!
Zieken. In onze gebeden denken we
aan de zieken, aan hen die in het ziekenhuis zijn en aan de zieken thuis en
in een verpleeghuis. Ook bidden we
voor hun familie en naasten.
In de liederenbundel Licht, 100 liedjes
voor iedereen´ van Coot van Doesburgh, vond ik een hedendaagse vorm
van het lied ´Stille nacht´:
Stille nacht, heilige nacht.
Groot geluk werd gebracht.
In een kleine armoedige stal
Ligt het kind dat geluk brengen zal.
Rust en vrede op aarde.
Rust en vrede op aard.
Stille nacht, heilige nacht.
Klein en teer, levenskracht,
Licht dat d´hoop van miljoenen zal zijn.
Nu ontroerend zo kwetsbaar en fijn.
Bron van weergaloos licht.
Bron van weergaloos licht.
Goede gezegende feestdagen
gewenst!
Met vriendelijke groet,
Ds.R.v.d.Hucht

Steenwijkerwold
Predikant: ds. E. van Veen,
tel. 58 85 68, ericvveen@ziggo.nl
scriba: S.C. Offringa, Mariënwold 13,
8341 PZ Steenwijkerwold
tel. 06 - 30 22 43 38, scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl

Zondag 16 december. 3e advent,
aanvang: 09.30 uur.Voorganger: ds.
mevr. L. Brugmans. Organist: Gerco
Eggink. Ophaaldienst: dhr. H. Nijenhuis.
Eindcollecte: Bezoekwerk.
Voor de derde zondag
Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje
gaat aan.
Maak plaats in de wereld, want Kerstmis
komt eraan.
Het derde lichtje brandt al, het zegt: blijf
wakker, hoor.
Het duurt nog maar twee weken, het
grote feest gaat door!
Zondag 23 december. 4e advent
aanvang: 09.30 uur.Voorganger: ds.

E. van Veen. Organist: Gerco Eggink.
Ophaaldienst: dhr. P.H. van Buiten.
Eindcollecte: Oecumene. Deze zondag ligt heel dicht bij het Kerstfeest.
We lezen deze zondag Micha 5:1-4a
en Lucas 1:39-45. Het is de laatste
Adventsdienst en we hopen er een
fijne dienst van te maken.
Voor de vierde zondag
Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje
gaat aan.
Maak plaats voor het Kindje, want Kerstmis komt eraan.
Het vierde lichtje brandt al, de krans is
vol van licht.
En over een paar dagen krijgt God een
nieuw gezicht!
Maandag 24 december. Kerstnachtdienst: aanvang: 22.00 uur.
Voorganger: ds. E. van Veen. Organist:
Arjan Kroes. Ophaaldienst: dhr. E.
Kooij. Eindcollecte: Jeugdwerk eigen
gemeente.
Hoewel de dienst nog zijn definitieve
vorm moet krijgen, zijn er al wel een
aantal bijzonderheden bekend. Medewerking is er die avond in ieder geval,
zoals u weet, van het Christelijk Mannenkoor uit Steenwijk. Het evangelie
van de Kerstnacht is Lucas 2:1-20: wij
laten ons opnieuw raken door die
oude en bekende woorden. In de liederen, zeer bekend en minder bekend,
wordt dat evangelie in alle toonaarden bezongen, in de verkondiging de
vraag wat het hier en nu betekent
voor ons! Welkom.
Dinsdag 25 december. 1e kerstdag:
aanvang: 09.30 uur.Voorganger: ds.
E. van Veen. Organist: Jannes Lopers.
Ophaaldienst: dhr. H. Linthorst. Eindcollecte: Kinderen in de knel. We vieren voluit de geboorte van Christus.
Op wonderlijke wijze kwam hij in de
wereld. Het bracht licht voor mensen,
hoop en toekomst alle eeuwen door.
Aan deze dienst wordt meegewerkt
door de Christelijk Brassband de
Woldklank onder leiding van Karel
Jager.
Voor kerstmis
Vier kaarsen, vier kaarsen, waar een verhaal aan zit.
de cirkel is gesloten, het paarse lint wordt
wit.
Een Kindje wordt geboren, een nieuwe
tijd breekt aan.
Gods woord zal als een licht door onze
wereld gaan!
Woensdag 26 december. 2e kerstdag: aanvang: 10.00 uur. De Raad van
Kerken Steenwijk e.o. organiseert
een dienst in de Katholieke kerk H.
Clemens, Molenstraat 21-23 te Steenwijk.Voorganger: Pastoor Th. van der
Sman.
Tijdens deze oecumenische viering
zullen we gezamenlijk kerstliederen
zingen. Dit alles in een mooi versierde
kerk.
Zondag 30 december. Top-2000
dienst: Aanvang: 10.00 uur.Voorganger: ds. E. van Veen. Organist: Margreet van Dorsten. Ophaaldienst: dhr.
D. Zeefat. Eindcollecte:Verwarming.
Vandaag vindt er weer een Top2000kerkdienst plaats in onze kerk. Dit
jaar sluiten we aan bij de landelijke
Top2000-kerkdiensten. De kerkdienst
haakt aan bij de traditionele Top 2000
van NPO Radio 2. Het thema van de
kerkdienst in Steenwijkerwold is “Een
nieuw begin”.
Medewerking wordt verleend door
Popkoor Energy. Zij zullen een aantal van de meest gekozen nummers
ten gehore brengen. Wie weet zit
daar ook uw nummer bij! Let op: de
Top2000-dienst begint 30 december
om 10.00 uur.

Maandag 31 december. Oudejaarsdag: aanvang : 16.00 uur.Voorganger: ds. E. van Veen. Organist: Jannie
Bennen. Ophaaldienst: dhr. G. Dolstra.
Eindcollecte: Eindejaarscollecte. Het
jaar 2018 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 2019 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 6 januari. Aanvang: 09.30
uur.Voorganger: ds. E. van Veen. Organist: Arjan Kroes. Ophaaldienst: dhr. J.
Kraak. Oppasdienst: Jolanda Klaverdijk. Eindcollecte: Kerkdienst gemist.
De eerste zondag van 2019, Epifanie:
het feest van de verschijning van de
Heer. Bij dit feest horen drie evangelieverhalen, over de ster die nietjoodse 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 2019 te doen toekomen
onder het genot van een kopje koffie
of thee.
Kerstmarkt. Vrijdag 14 december is
er vanaf 18.00 uur weer de jaarlijkse
kerstmarkt in Steenwijkerwold. Als
kerk zijn we daar aanwezig met een
kraam. We hopen elkaar daar te zien.
Bezorgen Kerstgroet. Ook dit jaar
brengen wij weer een kerstgroet naar
de mensen uit onze gemeente die 75
jaar of ouder zijn en naar mensen die
(langdurig) ziek zijn. Wij willen u vragen om te helpen met het rondbrengen van de Kerstgroeten!. De groeten
kunnen opgehaald worden op zaterdag 15 december vanaf 9.00 tot 10.00
uur in de kerk, u heeft dan nog ruim
een week de tijd om de groeten te
bezorgen. We rekenen op uw medewerking. Alvast hartelijk bedankt.
Kerstzangdienst met Chr. Brassband De Woldklank. Wat is er
nou leuker dan met elkaar bekende
kerstliederen te zingen? Dat kan op
zondagavond 16 december in de
Protestantse Kerk te Steenwijkerwold. Na de zeer geslaagde kerstzangdiensten van de afgelopen jaren
trekt Chr. Brassband De Woldklank
uit Steenwijkerwold ook dit jaar alle
registers open onder de bezielende
leiding van dirigent Karel Jager. Dit
jaar wordt er meegewerkt door het
Protestants Kerkkoor Steenwijkerwold onder leiding van Adriaan Oudkerk. Deze avond zullen veel bekende
kerstliederen gezongen worden, maar
zullen korps en koor ook van zich
laten horen met bekende en minder
bekende kerstliederen en kerstmelodieën. De muziekcommissie van De
Woldklank draagt er zorg voor dat
de prachtige kerk sfeervol is versierd.
Het is zeker de moeite waard is om
deze dienst te bezoeken als opmaat
naar het Kerstfeest.
De Woldklank hoopt dan ook op
een volle kerk op zondagavond 16
december. De avond begint om 19.30
uur en u kunt gratis naar binnen. Aan
het eind zal een deurcollecte worden
gehouden.
Concert Side Table Singers. Op
zondagmiddag 16 december geeft het
gemengd kamerkoor The Side Table
Singers uit Steenwijk een concert
in onze kerk. Het koor staat onder
leiding van Johan Rodenhuis, en Ruth
Pos zal op de piano begeleiden. Er is
medewerking van het koperensemble
High Moor Brass o.l.v. Martin Oosterwijk. De aanvang is 15.30 uur. Entree
€ 10,- Na afloop is er een glaasje
Glühwein.

Kerstviering voor ouderen. De
kerstviering voor ouderen (vanaf
75) jaar is dit jaar op donderdag 20 Tenslotte,
december in Hoogthij. Het program- Graag wil ik i
ma duurt van 10.30 uur tot en met gen toewense
devol 2019.
14.00 uur. U kunt zich opgeven bij
Petra van Beek, tel. 588 685 of de fam.
Stegink, tel. 523 514.
Wat heeft het
Ouderenmorgen en samen aan dagen nog te z
tafel. Op donderdag 3 januari is er Is er een lichte
GEEN ouderenmorgen en GEEN
zang?
samen aan tafel.
En wordt de H
Nieuws van de zondagsschool. maar weer uit
Zondag 2 december hebben we weer aan mensen z
een Kinderdienst gehad. Het was erg al eeuwen lan
mooi om te zien dat er zoveel kinderen waren! We hebben met elkaar Of zou het zo
gesproken over het delen van licht. eigen wereld
Wat is dat eigenlijk? En wie hebvan schone sc
ben dat vooral nodig in deze tijd? En gedoofd,
waarom? Natuurlijk hebben we ook waar wij die a
het verhaal over Maria gehoord die niet kunnen vi
een kindje verwacht. Om zelf ‘licht
omdat men in
te delen’, hebben de kinderen alleniet meer gelo
maal kaartjes gemaakt en die aan een
kaarsje gehangen. Deze hebben we Zijn wij de her
aan het einde van de kerkdienst uit- dat Kind te zo
gedeeld aan alle mensen. Een mooie Buigen wij ons
dienst!
neer?
Zaterdag 22 december vieren we het Als we 't vinde
kerstfeest met alle kinderen. Dit doen doeken.
we in de kerk. We gaan samen luiste- Dan wordt he
ren naar een verhaal, mooie dingen we de engelen
maken en gezellig samen eten. Een
uitnodiging volgt nog… Op zondag 6 Dan gaan onz
januari is de volgende Kinderdienst tasten, zoeken
weer. Het thema voor deze dienst is niet meer in 't
“een nieuw begin”. Wat we dan gaan onze Heer,
doen is nog een verrassing! Jullie zijn naar mensen
van harte welkom om 9.20 uur in
eigen angsten,
Hoogthij. Graag tot ziens! Groetjes Dan vinden w
Jannie, Fokie, Froukje, Fijke en Jolanda bij de kribbe w
Verjaardagsfonds. Al meer dan 40
jaar worden de belijdende leden door Dan heeft het
vrijwilligers gefeliciteerd met haar/zijn dagen wat te
verjaardag namens onze kerk. Door- er is de lichte
dat een aantal vrijwilligers is gestopt Er is een Heer
of binnenkort gaat stoppen ontstaat weer uit te leg
er een tekort aan vrijwilligers om de aan mensen z
jarigen te bezoeken. Wie komt helpen moe zijn en zo
om de belijdende leden te feliciteren met haar/zijn verjaardag namens (dichter onbe
de kerk? In de wijk van Geesje Bijkerk (o.a. A.F. Stroinkweg) en een
Met vriendeli
gedeelte van de wijk van Piet Dek- Veen
ker (Het Schild/Vredenburg), die in
januari 2018 zijn gestopt, wordt geen
bezoekje meer gebracht door het
verjaardagsfonds. Na het busjes legen
in januari a.s. willen ook Geer van
Sleen (Steenwijk) en Hillie Wardenier
(o.a. Marijenkampen) stoppen. Heb jij
interesse om in een wijk de jarigen
te gaan bezoeken, neem dan contact
met mij op. Dan kan ik jou informatie
geven over de straten en het aantal
belijdende leden in een wijk. Ali Hummel, tel. (0521) 589253
Bloemen. Met een hartelijke groet
en een bemoediging zijn de bloemen
uit de dienst van zondag 9 december
gebracht mevr. Zonnekamp.
Wij leven mee. Als u iets te melden
heeft of door te geven wat betreft
pastoraat, neem dan gerust contact
op met één van de ouderlingen of
met de predikant. Het leven van mensen is vaak een weg van op en neer.
Zo ook in onze gemeente. Sommige
mensen hebben veel zorg nodig. Er
zijn ook mensen voor wie de toekomst onzeker is of die wachten op
spannende behandelingen of nadere
onderzoeken. En dan zijn er de mantelzorgers die soms zwaar belast
worden, maar hun werk met veel
liefde doen. Alle zieken en hun verzorgers sterkte toegewenst!
In Lindestede in Wolvega is opgenomen mevr. W.Verbeek-Wagter, en
in het verpleeghuis Zonnekamp in
16 decemb
Steenwijk, dhr. P. de Vries.
in de Grote
hoopt ds. D. W
Lees verder op pagina 17De organist i
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Tenslotte,
Graag wil ik iedereen goede kerstdagen toewensen en een warm en liefdevol 2019.
Wat heeft het Kerstkind ons in deze
dagen nog te zeggen?
Is er een lichte hemel vol met engelenzang?
En wordt de Heer nooit moe het altijd
maar weer uit te leggen
aan mensen zoals wij, elk jaar opnieuw,
al eeuwen lang?
Of zou het zo zijn, dat wij leven in een
eigen wereld
van schone schijn, waar alle lichten zijn
gedoofd,
waar wij die ander in het donker haast
niet kunnen vinden,
omdat men in het licht van vrede toch
niet meer gelooft?
Zijn wij de herders die op weg zijn om
dat Kind te zoeken?
Buigen wij ons in 't duister bij de kribbe
neer?
Als we 't vinden, 't is gekleed in schamele
doeken.
Dan wordt het licht om ons, dan horen
we de engelen weer.
Dan gaan onze aarzelende handen weer
tasten, zoeken,
niet meer in 't donker, maar in 't licht van
onze Heer,
naar mensen onderweg, elk met zijn
eigen angsten, lasten.
Dan vinden we elkaar in Betlehems stal
bij de kribbe weer.
Dan heeft het Kerstkind toch deze
dagen wat te zeggen
er is de lichte hemel vol van engelenzang
Er is een Heer die nooit te moe is het
weer uit te leggen
aan mensen zoals wij . . . die vaak zo
moe zijn en zo bang.
(dichter onbekend)
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. 0527-243860 scriba@
hervormdvollenhove.nl
Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos,
tel. 0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum
"Tilvoorde": mw. N. LasscheRemijnse, Tilvoorde: tel. 0527-241538
tilvoorde@hervormdvollenhove.nl
Koster Kapel: mw. F.Vis - van
Dalen, tel. 0527-245337 kapel@
hervormdvollenhove.nl

16 december 2018 om 10:00 uur
in de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. D. Wolters voor te gaan.
De organist is dhr. J. Tijssen en het

lied voor de dienst is Lied 443. Collectes: Dorotty, instandhouding van
de eredienst, energiekosten. De autodienst wordt verzorgd door Fam. P.
de Olde, telefoon 245555. Er wordt in
Tilvoorde op de jongste kinderen van
onze gemeente gepast door: Else ten
Hoeve en Jetty Jongman.
16 december 2018 om 14:30 uur
in de Kapel, in deze dienst hoopt ds.
W H B ten Voorde uitNunspeet voor
te gaan. De organist is dhr. J.P. van
Eerde en het lied voor de dienst is
Lied 442. Collectes: Dorotty, instandhouding van de eredienst, energiekosten. De autodienst wordt verzorgd door Fam. P. de Olde, telefoon
245555.
23 december 2018 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.V. Bredewout en
het lied voor de dienst is Lied 484.
Collectes: Collecte Leger des Heils,
instandhouding van de eredienst,
energiekosten. De autodienst wordt
verzorgd door Fam. B. Westhuis, telefoon 245367. Er wordt in Tilvoorde
op de jongste kinderen van onze
gemeente gepast door: Danique Roskam en Job Kwast.
23 december 2018 om 14:30 uur
in de Kapel, in deze gezamenlijke
dienst hoopt ds W.M. Roseboom uit
Oudega voor te gaan. De organist is
dhr. H. Bontkes en het lied voor de
dienst is Lied 433. Collectes: Collecte
Leger des Heils, instandhouding van
de eredienst, energiekosten. De autodienst wordt verzorgd door Fam. B.
Westhuis, telefoon 245367.
24 december 2018 om 19:00 uur
in de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt voor te gaan. De organist is
mevr. C. v. d. Berg.
24 december 2018 om 22:30 uur
in de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. D. Wolters voor te gaan. De
organist is dhr. J. Tijssen en het lied
voor de dienst is Lied 484. Collectes:
diaconie, instandhouding van de eredienst,Verwarmingsfonds.
25 december 2018 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.V. Bredewout. Collectes: Kerk in Actie kinderen in de knel,
instandhouding van de eredienst,Verwarmingsfonds. De autodienst wordt
verzorgd door Fam. A. de Lange, telefoon 246378.
26 december 2018 om 10:00 uur
in de Kapel, in deze dienst hoopt ds.
D. Wolters voor te gaan. De organist
is dhr. H. Bontkes. Collectes: Kerk in
Actie kinderen in de knel, instandhouding van de eredienst, energiekosten.
30 december 2018 om 10:00 uur
in de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt Dhr A E Knoeff uit Zwartsluis
voor te gaan. De organist is dhr. J.
Tijssen en het lied voor de dienst is
Lied 905. Collectes: Bloemenfonds,
instandhouding van de eredienst,
energiekosten. De autodienst wordt
verzorgd door Fam. J. Mondria, telefoon 246791. Er wordt in Tilvoorde
op de jongste kinderen van onze
gemeente gepast door: Williene Haasjes en Gerda van Eerde.
30 december 2018 om 14:30 uur
in de Kapel, in deze dienst hoopt
Ds W L Dekker uit Kampen voor te
gaan. De organist is dhr. J.P. van Eerde
en het lied voor de dienst is Lied 905.
Collectes: Bloemenfonds, instandhouding van de eredienst, energiekosten.
De autodienst wordt verzorgd door
Fam. J. Mondria, telefoon 246791.
31 december 2018 om 19:30 uur
in de Grote Kerk, in deze dienst
hoopt ds. D. Wolters voor te gaan. De
organist is dhr. A. Kroeze en het lied
voor de dienst is Lied 840. Collectes:

diaconie, instandhouding van de eredienst, Onderhoudsfonds.
31 december 2018 om 19:30 uur
in de Kapel, in deze dienst hoopt ds.
H.J.H. Pap voor te gaan. De organist is
dhr. H. Dunsbergen en het lied voor
de dienst is Lied 840. Collectes: diaconie, instandhouding van de eredienst,
Onderhoudsfonds.
1 januari 2019 om 10:30 uur in
de Johanneskerk, in deze gezamenlijke dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor
te gaan.
Agenda.
15 december 2018 om 19:00 uur,
Kerstwandeling, Kerken in Vollenhove.
19 december 2018 om 10:00 uur, bijbelkring 60+ Stad, Tilvoorde.
19 december 2018 om 19:15 uur,Vesper, Grote Kerk.
20 december 2018 om 15:00 uur,
Contactmiddag oudere gemeenteleden; adventsviering, Kapel.
24 december 2018 om 19:00 uur, Kinderkerstfeest, Grote Kerk.
24 december 2018 om 19:00 uur, Kinderkerstfeest Zondagschool, Kapel.
2 januari 2019 om 19:15 uur,Vesper,
Grote Kerk.
Bij de dienst op 3de Advent.
Komende zondag staat Jeremia 33:
15 centraal: ‘Op die dag, in die tijd, zal
ik aan Davids stam een rechtmatige
telg laten ontspruiten, die recht en
gerechtigheid in het land zal handhaven.’ Bij alle beloften rond herstel,
profeteert Jeremia ook over het herstel van het koningshuis van David.
Een prachtige tekst waarmee we ons
voorbereiden op Jezus’ komst, ‘Davids
zoon, lang verwacht…’
Bij de dienst op de vierde
Advent. Tijdens de adventsperiode
horen de kinderen tijdens de kindernevendienst over verschillende
lichtdragers van God. Iedere zondag
staat een andere lichtdrager centraal.
Vandaag zien we het kind van Eliabeth
en Zacharias. Dit kind ontvang een
wonderlijke naam: Johannes. We lezen
lukas 1: 57-66
De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij
baren zou, en zij baarde een zoon. En
haar buren en familieleden hoorden dat
de Heere haar grote barmhartigheid
bewezen had, en verheugden zich met
haar. En het gebeurde op de achtste dag
dat zij kwamen om het kind te besnijden
en ze noemden het Zacharias, naar de
naam van zijn vader, maar zijn moeder
antwoordde en zei: Nee, maar hij zal
Johannes heten! En ze zeiden tegen
haar: Er is niemand in uw familie die die
naam draagt, en zij gebaarden naar zijn
vader hoe hij wilde dat het genoemd zou
worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden:
Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen.
En onmiddellijk werd zijn mond geopend
en zijn tong losgemaakt; en hij sprak en
loofde God. En er kwam vrees over allen
die rondom hen woonden, en in heel het
bergland van Judea werd veel over al
deze dingen gesproken. En allen die het
hoorden, namen het ter harte en zeiden:
Wat zal er toch van dit kind worden? En
de hand van de Heere was met hem.
Kerstnachtdienst. ‘Vreemdeling, ver
van huis…’ Met kerst gedenken we
hoe Jezus het huis van zijn Vader verliet om als een vreemdeling op aarde
te wonen. Tekenend is het dan dat zijn
moeder, hoogzwanger, haar huis moet
verlaten om de lange reis naar Bethlehem te maken. Een plek waar er vervolgens voor hen geen plaats is. ‘Geen
plaats!’ Het zal zich in Jezus leven
herhalen… op deze aarde is er geen
plek voor Hem… of het moet dan
een kruis en een graf zijn. Maar toch
gaat Jezus die weg voor ons, om voor
ons het huis van de Vader te openen!
Hij een vreemdeling, wij kinderen van

God! Je zou er stil van worden…
Het is daarom mooi dan de groep
Stil haar medewerking verleend aan
deze dienst. Drie dames die prachtig kunnen zingen. Niet bombastisch,
maar inderdaad verstild. Zo beleven
we met elkaar deze Stille nacht. Een
heilige nacht, omdat de Heilige onder
ons kwam wonen. U bent om 22.30
uur van harte welkom in de Grote
Kerk. En neem vooral vrienden en
familie mee!
Eerste Kerstdag in de Grote
Kerk; het hoogfeest van de geboorte
van de Heer. In deze feestelijke dienst
zal onze organist Johan Bredewoud
de bekende kerstliederen begeleiden. Daarnaast zullen traditioneel de
koperblazers van de Vollenhoofse fanfare hun medewerking verlenen. Inki
Rottier zal in de dienst het kindermoment verzorgen. Naast de bekende
lezing uit Lukas willen we ook luisteren naar een geweldig bemoedigende
tekst uit de brief aan de Galaten.'Maar
toen de tijd gekomen was zond God
zijn Zoon, geboren uit een vrouw
en onderworpen aan de wet, maar
gezonden om ons vrij te kopen van
de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. (Galaten 4;4-5). Iedereen
is van harte welkom, jong en oud.
Tweede Kerstdag in de Kapel.
Op Tweede Kerstdag hebben we
weer een sing-in in de Kapel. We zingen met elkaar mooie kerstliederen.
Hoe ik weet dat ze mooi zullen zijn?
Omdat u ze zelf mag uitzoeken! Er
is weer een uitgebreid liederenblad
en u mag uw verzoeknummers dan
doorgeven. We zingen van het wonder: Gods liefde voor ons in Jezus
Christus!
Oudejaarsavond. Op de laatste
dag van het jaar komen we om 19.30
uur bij elkaar in de Grote Kerk. Dit
seizoen lezen we uit het evangelie
naar Marcus. Deze evangelist heeft
geen kerstverhaal. Hij begint gelijk bij
Johannes de Doper en in hoofdstuk
1, vers 15 is Jezus al aan het woord.
Zijn eerste woorden zijn: ‘De tijd is
vervuld!’ Over deze woorden denken
we na, op dag dat de tijd van het jaar
2018 ook vol/vervuld wordt.
Oudjaar in de Kapel in Sint Jansklooster. Thema ‘Om nooit te vergeten.’
Je zit in de trein en je maakt even een
tussenstop. Daar lijkt de laatste dag
van het jaar op. Allerlei lijstjes met
gebeurtenissen van het afgelopen jaar
krijg je te zien. Dit was ik al weer vergeten! In psalm 103 gaat het ook over
het vergeten. Daarnaast willen we
luisteren naar een lied over het kind
van Kerst dat we horen in de brief
aan de Kolossenzen ‘Hij is het Beeld
van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want
door Hem zijn alle dingen geschapen
die in de hemelen en die op de aarde
zijn…’
Nieuwjaar in de Johanneskerk
in Sint Jansklooster. Thema ‘Waar
moet het toch naartoe met onze
wereld?’
Er is onrust. Denk aan de gele hesjes.
De situatie in Frankrijk en Engeland.
Wat komt er op ons af in 2019? We
willen luisteren naar een fragment uit
Kolossenzen 1. ‘….het geheimenis, dat
eeuwen en geslachten lang verborgen
is geweest, maar nu geopenbaard is
aan Zijn heiligen. Aan hen heeft God
willen bekendmaken wat de rijkdom
is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus
onder u, de hoop op de heerlijkheid.’
Sfeervolle kerstwandeling in Vollenhove op zaterdagavond 15 december. Op zaterdagavond 15 december
zijn de deuren van de kerken in
Vollenhove weer geopend voor het
kerstevenement van de Evangeli-
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satiecommissie Vollenhove en Sint
Jansklooster. Dit jaarlijks terugkerend
evenement biedt jong en oud een verrassende verscheidenheid van optredens aan.Vele zangers en zangeressen
en muzikanten groot en klein laten
u genieten van een wonderschoon
kerstspektakel.
Waarom vieren wij kerst? Daar staan
we graag bij stil op deze avond. Kom,
luister en geniet. Prachtige kerstmuziek, kerstliederen en een mooie
muzikale afsluiting bij de Mariakerk
rond 20.45 uur. Men wandelt tussen
19.00 uur en 20.45 uur van kerk naar
kerk door de sfeervolle kern van Vollenhove. De kerken zijn open vanaf
18.45 uur. Natuurlijk is er ook warme
chocolademelk. De auto kan men parkeren bij de haven. Bij de vier kerken
ziet het programma er als volgt uit.:
Grote of St. Nicolaaskerk (Hervormde gemeente, Kerkplein 4). Christelijke muziekvereniging S.D.G. en
Christelijk gemengde zangvereniging
Sursum Corda, beide uit Sint Jansklooster.
De Hoeksteen (Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt, Kerkstraat 25). Gospelkoor X-salt uit Ermelo en gospelkoor
Testimony to the Lord uit Ruinerwold.
Kleine of Mariakerk (Gereformeerde
Kerk, Bisschopstraat 32). Het Hervormd Kerkkoor uit Urk en muziekaal intermezzo van Hendri en Thea
Pap- Beemster uit Sint Jansklooster.
Rooms Katholieke Kerk (Sint Nicolaasparochie, Kerkstraat 40). RK
Kerkkoor Chantique en RK kerkkoor
Cecilia, beide uit Vollenhove.
Op het kerkplein van de Mariakerk
aan de Bisschopstraat vindt rond
20.45 uur de afsluiting plaats van één
groot samengesteld koor van koren,
muzikanten en deelnemers.
Graag tot zien wij u op 15 december.
Uitnodiging Kinderkerstfeest
2018. ‘Lichtdragers van God’ KERST
= FEEST en daarom willen we alle
kinderen, ouders, grootouders, en
andere belangstellenden uitnodigen
om samen dit feest te vieren! Op
Kerstavond 24 december 2018 om
19.00 uur in de Grote kerk van Vollenhove. Namens de kinderen en leiding van kindernevendienst Stad.
Uitnodiging kinderkerstfeest
zondagschool De Regenboog.
Zondagschool De Regenboog in Sint
Jansklooster viert het kinderkerstfeest ook op 24 december om 19.00
uur, maar dan in de Kapel. Ook hier
bent u van harte uitgenodigd om dit
samen met de kinderen, ouders en
grootouders te vieren.
Bloemengroet. Er zijn afgelopen
week, als teken van medeleven en
als groet van de gemeente, bloemen
gebracht bij Mw. de Lange,Venkel 127,
bij Dhr. Rook, Oppen Swolle 56, bij
Fam. Mooiweer- Lassche, Leeuwte
10a, bij Mw. Rook, Botter 2 en bij Hr.
en Mw. Croes - Winter, v. Smirrenstraat 17 i.v.m. hun 60 jarig jubileum.
Giften. De Diaconie ontving via
Geke van Dalen € 5.00 voor het
bloemenfonds. Het College van
Kerkrentmeesters ontving via G. Lassche-de Olde € 10.00 voor de kapel.
Hartelijk dank voor deze giften.
Contactmiddag oudere gemeenteleden. De dames van de contactcommissie nodigen de oudere
gemeenteleden van harte uit om
samen onderweg te gaan naar de
kerst waar we de komst van de Here
Jezus vieren en dat doen we D.V donderdagmiddag 20 december van 15.00
tot -17.00 uur in de Kapel. We hopen
er samen een mooie viering van te
maken. Corrie v.d Berg zal ons muziLees verder op pagina 18
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kaal begeleiden.Voor vervoer kunt u
bellen met Mw. Heetebrij -Voerman
tel: 243698. Zij zal dan de Stavib voor
u regelen. Komt allen naar de Kapel.
De contactcommissie.
Bedankt! Namens de kinderen van
het House of Joy Luttelgeest héél
hartelijk bedankt voor de steps en
voetballen!
Met vriendelijke groet,
Flora van Wendel

Vollenhove

stad

Ds. D. Wolters, Steiger 27,
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail:
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Kerst
Ter voorbereiding op Kerst deel ik
graag met u een lied van Sela dat me
erg raakt:
Volheid van genade,
die de schepping draagt.
Geliefde van de Vader,
geboren uit een maagd.
Is in de nacht verschenen,
Licht dat ons verlicht.
De glans van Gods genade,
die straalt van zijn gezicht
Volheid van genade,
die Gods glorie toont.
De grootheid van de Vader
heeft onder ons gewoond.
Die zich voor ons vernedert,
legt zijn glorie af.
Zijn oordeel is genade,
zijn kribbe wordt een graf.
Volheid van het leven,
bron van overvloed,
genade ons gegeven;
oneindig groot en goed!
o, vreugde van de Vader,
Gods geliefde Zoon.
Zijn liefde is genade,
zijn kribbe wordt een troon.
Onze hoop ligt in een kribbe;
deelt ons menselijk bestaan.
Wij knielen en aanbidden,
‘God met ons’ is zijn naam.
Met een hartelijke groet,
Dick Wolters
Nieuws voor het GZ?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

ambt

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

Meeleven met. Mevr. G.M. van
Dieren - Visscher ,Vossenkamp 16,
Sint Jansklooster is weer thuis. Dit
was haar achtste opname in het ziekenhuis van dit jaar! De zieken thuis
en in de verpleeg- en ziekenhuizen
bidden we in de onzekerheid Gods
nabijheid toe.
Door goede machten trouw en stil
omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
Catechese. Op maandag 10
december zijn de laatste lessen van
dit jaar 2018. We hebben wat weken
vrij in verband met Kerst en Oud en
Nieuw. We hopen op maandag 14
januari weer met frisse moed samen
verder te gaan. Nog een mooie
spreuk die te denken geeft: 'Er is verstand voor nodig om sommige dingen onbegrijpelijk te vinden.'
Met vriendelijke groet, Janneke
Knobbe tel.0527-246580, Grietje de
Olde tel.0527-246814, Ds. H.J.H. Pap
tel 0527-239504.
Kerst - Het feest van verbondenheid. Elk mens is uniek maar
daarmee ook verschillend. Je merkt
dat de verschillen soms negatief uitvallen in eenzaamheid. Juist als het
langer donker wordt, hoor je mensen zeggen: ‘Ik zie en spreek geen
mens. Ik zal blij zijn als al die feestdagen, Sinterklaas, Kerst, Oud en
Nieuw weer voorbij zijn.’
Toch is er geen mens geboren zonder vader en moeder. Mensen hebben mensen nodig. Een mens is
geen eiland, er is altijd die verbondenheid van ouders, grootouders,
broers en zusters. Maar wanneer je
ouder wordt vallen er mensen weg.
Het geheim van het kerstfeest kun
je samenvatten in een paar woorden: ‘Kind ons geboren, Zoon ons
geschonken.’ Elk mens mag zich
ervan bewust worden dat God
een donkere gesloten hemel heeft
geopend om ons een Mensenkind te
schenken: Jezus geboren in Bethlehem. In dit kind heeft God zich aan
jou verbonden.

Zalig Kerstfeest!
Ontvangt allen een vriendelijke groet
vanuit de pastorie aan de Leeuwte,
ds. H.J.H. Pap

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

Advent.
Kom, o kom, Koningskind, Immanuël,
vul de aarde met vrede en licht.
Onze nacht wordt dan dag,
onze pijn weer een lach.
toon Uw glorie, Uw kracht, Uw gezicht.
Diensten 16 december – 3e
Advent. Belt-Schutsloot 09.30 uur –
Voorganger: ds. J.P. van Ark,Wapenveld.
Wanneperveen11.00 uur – Voorganger: ds.W. Smit, Smilde. De diaconiecollecte in beide diensten is voor de
kerstattenties voor ouderen.
Diensten 23 december – 4e
Advent. Belt-Schutsloot 09.30 uur –
Voorganger: ds.W.J. Menkveld.
Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds.W.J. Menkveld – Kerstfeest
KND. In Wanneperveen is er een extra
collecte voor een doel van de KND.
Diensten 24 december – Kerstavond. Belt-Schutsloot 19.00 uur –
Zangdienst in De Zandbelt.Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem – m.m.v.
“Excelsior”. Na aftrek van de kosten is
de collecte voor Cliniclowns.
Wanneperveen 21.00 uur – Voorganger: ds.W.J. Menkveld – m.m.v. “De
Wieden”. De collecte is voor Stichting
Brederwiede helpt Roemenië.
Diensten 25 december – 1e Kerstdag. Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds.W.J. Menkveld – m.m.v.
“Looft den Heere”.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds.W.P. Ferguson, Zwolle – m.m.v.
een gelegenheidskoor. In beide diensten is de diaconiecollecte voor Kinderen in de Knel.
Diaconie collecte 1e kerstdag,
Kinderen in de knel. Geef licht aan
kinderen in de knel. Kerst is het feest
van licht. Jezus geboorte maakte Gods

licht zichtbaar.We delen Zijn licht met
elkaar en geven het door. Ook aan
de kwetsbare kinderen voor wie het
leven vaak donker is. Zij verlangen naar
een uitgestoken hand, een warm hart
en een sterke schouder. Doe mee met
de kerstcampagne van Kerk in Actie
en geef zo licht door aan kinderen in
Zuid-Afrika, Colombia, Myanmar en
Syrië en Libanon, zodat zij weer kunnen stralen. Namens de diaconie van
harte bij u aanbevolen.
Dienst 26 december – 2e Kerstdag.
Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds.W.J. Menkveld – Kerstfeest
voor jong en oud. De diaconiecollecte
is voor St. Brederwiede helpt Roemenië.
Diensten 30 december. Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. H.O.
ter Beek, Zwartsluis.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. G.Venhuizen, Nijensleek.
Dienst 31 december – Oudjaarsavond. Belt-Schutsloot 19.00 uur –
Voorganger: ds.W.J. Menkveld – Gezamenlijke dienst voor de hele gemeente.
Aan het eind van de dienst wordt de
oudejaarscollecte gehouden.
Diensten 6 januari 2019. BeltSchutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds.
W.J. Menkveld – koffiedrinken in de
kerk voor de dienst vanaf 10.15 uur.
Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds.W.J. Menkveld. In beide diensten
is er een extra collecte voor kerk en
onderhoud.
Diensten 13 januari 2019. BeltSchutsloot 11.00 uur:Voorganger: ds.
W.J. Menkveld – viering Heilig Avondmaal (staande).
Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
Wanneperveen 09.30 uur.Voorganger: ds.W.J. Menkveld – viering Heilig
Avondmaal. De avondmaalcollecte is in
beide diensten voor Unicef.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl,
onder: rooster.
Rooster bloemendienst W’veen.
16/12 – Fam. H. Heidema en fam. J.
Minnema.
23/12 – Fam. K. ter Horst en fam.W.
van Holten.
25/12 – Bloemendienstcommissie.
06/01 – Fam. B. Stummel,Weth.Vosstraat, en fam. J.Wink.
13/01 – Bloemendienstcommissie.
Bloemen. De bloemen uit de dienst
van 9 december in BS zijn met de
hartelijke groeten gebracht bij mw.
Interessante lezing?

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

W. Klaver-de Jonge. De bloemen in
Wanneperveen zijn gegaan naar mw.
T. Hendriks in de Perelaar en mw. G.
v.d. Heide.
Verantwoording BS. De diaconale
collecten in de maand november j.l.
voor het Hospice Het Riemkehuis
in Steenwijk bedroeg totaal in BS €
444,26. De extra collecte voor kerk
en onderhoud van 2 december in BS
bedroeg € 124,48. De diaconiecollecte
van 9 december bedroeg in W’veen
€ 52,95 euro. De extra collecte t.b.v.
het pastoraat heeft in W'veen € 65,02
opgebracht.
Solidariteitskas. Vorige week is de
acceptgiro voor de bijdrage Solidariteitskas 2018 rondgebracht of wordt
binnenkort bij u bezorgd.Verzoek is
om het verschuldigde bedrag over te
maken onder vermelding van het 16
cijferige betalingskenmerk dat op de
acceptgiro staat. In de administratie
kan het dan juist verwerkt worden.
Collectemunten. Maandag 7 januari kunt u tussen 18.45 en 19.45 uur
collectemunten halen bij ouderling
kerkrentmeester G. Knobbe, Belterweg 34.
Jarigen januari 2019. Volgende
maand hopen D.V. onderstaande
80+ers hun verjaardag te vieren.
02/01 Mw. G. Knobbe-Aarten, 82 jaar.
11/01 Dhr. A. Oosterhof, 84 jaar.
12/01 Dhr. A. Hoorn, 86 jaar.
15/01 Mw.W.F. Rodermond-de Niet,
85 jaar.
22/01 Dhr. M.A.Winters, 81 jaar.
26/01 Mw. H. Smit-Vos, 83 jaar.
27/01 Dhr. M. Lok, 82 jaar.
28/01 Dhr. G.J. Klomp, 85 jaar.
Het duurt nog even maar alle dames
en heren alvast van harte gefeliciteerd
en een fijne dag gewenst.
Namens de kerkenraad wens ik u/jullie
allen gezegende Kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en veel heil en zegen
voor 2019, met een vriendelijke groet,
Roelie Lok.
Vanuit de gemeente. Mw. Hendriks
is inmiddels weer thuis in de Perelaar.
Vanuit de Pastorie. Siriz is een
organisatie die voorlichting geeft over
en hulp biedt bij onbedoelde zwangerschap. In de praktijk is dat vaak aan
jonge moeders zonder vaste relatie.
De overheidssubsidie aan deze organisatie staat ter discussie omdat men
meent dat Siriz niet neutraal is. Men
is namelijk bang dat medewerkers
van Siriz deze jonge vrouwen abortus
afraad. Dat mag niet want dan zou men
de indruk kunnen wekken dat abortus
fout is. In Nederland geldt voor abortus de grens van 24 weken zwangerLees verder op pagina 19
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schap.Tot 24 weken geldt een ongeboren kindje als niet levensvatbaar buiten
de baarmoeder en heeft daarom geen
enkel recht als mens. Het moet worden gezien als een stukje weefsel waar
de moeder vrij over mag beschikken.
Sterker nog, wie opkomt voor dit
jonge leven krijgt straf van onze overheid. Hoever kan een ‘beschaafd’ land
afzakken. Onze dochter (die vrijwilliger
was voor Siriz) liet deze week een 20
weken echo maken.Wie meent dat
een ongeboren kind van 20 weken
geen mens is die kijkt moedwillig de
andere kant op. Als wij de komende
weken weer denken aan Jezus die in
een kribbe werd gelegd omdat er geen
plaats was in de herberg, zullen we dan
ook denken aan al die kinderen die
niet geboren mochten worden omdat
voor hen geen plaats was in het welvarende beschaafde Nederland?
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, 0521-514587
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 16 december, 9.30 uur. In
deze dienst hoopt ds. Gerrit van den
Dool voor te gaan. Ouderling van
dienst is Martinus Berger. De uitgangscollecte is voor plaatselijk jeugdwerk. De ontvangst is door Henry
Bos en de bloemen worden bezorgd
door Janny Dassen. De zorg voor de
kinderen is in handen van Ummie
en Charita. De ophaaldienst wordt
verzorgd door David Raggers (0521588919) en de opname van de dienst
wordt ook rondgebracht door David
Raggers. Het lied voor de dienst is
lied 460.
Zondag 23 december, 9.30. In
deze dienst hoopt ds. G. de Fijter uit
Kampen voor te gaan. Ouderling van
dienst is Feikje Kloosterman en het
orgel wordt bespeeld door Menno
van der Vinne. De uitgangscollecte is
voor het plaatselijk pastoraat. De ont-

tner

skieën
in Sauerland

vangst is door Rieta de Wagt en de
bloemen worden bezorgd door Cor
Sijbesma. De zorg voor de kinderen
is in handen van Marga en Alisa. De
ophaaldienst wordt verzorgd door
Klaas Klarenberg (0521-588863) en
de opname van de dienst wordt rondgebracht door Ypie Klarenberg. Het
lied voor de dienst is lied 460
Kerstavond 24 december, 18.30
uur. Zondagsschool Kerstfeest met
medewerking van ‘De Woldklank’ uit
Steenwijkerwold o.l.v. de heer K. Jager.
Kerstavond 24 december, 21.30
uur in Blesdijke m.m.v. ‘De Harmonie’
uit Wolvega In deze dienst hoopt ds.
Gerrit van den Dool voor te gaan.
Ouderling van dienst is Henry Bos. De
uitgangscollecte is voor plaatselijk kerkenwerk. De ontvangst is door Henry
Bos. De ophaaldienst wordt verzorgd
door Cor Sijbesma (0521-588093).
1e Kerstdag 25 december, 9.30
m.m.v. gelegenheidskoor van gemeenteleden In deze dienst hoopt ds.Gerrit
van den Dool voor te gaan. Ouderling
van dienst is Martinus Berger en het
orgel wordt bespeeld door Menno van
der Vinne. De uitgangscollecte is voor
Kerk in actie. De ontvangst is door
Feikje Kloosterman. De zorg voor de
kinderen is in handen van Gonnie. De
ophaaldienst wordt verzorgd door
Geert Dedden (0521-522489).
Zondag 30 december, 9.30. In
deze dienst hoopt ds.Y RiemersmaBeintema uit Heerenveen voor te gaan.
Ouderling van dienst is Feikje Kloosterman en het orgel wordt bespeeld
door Benia Lenstra. De uitgangscollecte is voor het orgelfonds. De ontvangst is door Martinus Berger en de
bloemen worden bezorgd door Ankie
Koopmans. De zorg voor de kinderen
is in handen van Pieter. De ophaaldienst wordt verzorgd door Adrie
Winters (0521-588515) en de opname
van de dienst wordt rondgebracht
door Janny Hop (0521-854343).
Oudjaarsavond 31 december,
19.30 uur. In deze dienst hoopt ds.
Gerrit van den Dool voor te gaan.
Ouderling van dienst is Henry Bos en
het orgel wordt bespeeld door Gerrit van den Dool. De uitgangscollecte
is voor het plaatselijk pastoraat. De
ontvangst is door Adrie Winters. De
ophaaldienst wordt verzorgd door
David Raggers (0521-589515).
Zondag 6 januari 2019, 9.30 uur
met koffiedrinken en nieuwjaarswensen. In deze dienst hoopt ds. Gerrit
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van den Dool voor te gaan. Ouderling
van dienst is Feikje Kloosterman en
het orgel wordt bespeeld door Theun
Hoen. De uitgangscollecte is voor het
plaatselijk kerkenwerk. De ontvangst
is door Henry Bos en de bloemen
worden bezorgd door Benia Lenstra.
De zorg voor de kinderen is in handen
van ‘nog onbekend’. De ophaaldienst
wordt verzorgd door Klaas Klarenberg
(0521-588863) en de opname van de
dienst wordt rondgebracht door de
diaconie.
Bij de diensten. De feestelijke diensten rondom Kerst staan voor de deur.
Een drukke, maar vooral zinvolle en
mooie tijd.We hopen u allen te ontmoeten in deze diensten. Het nieuwe
jaar beginnen we traditiegetrouw met
oliebollen en knieperties. Na de dienst
van 6 januari staan ze voor u klaar, net
als de koffie en de thee.
Eén ster maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars maakt de nacht minder zwart
Eén hand maakt de weg minder eenzaam
Eén stem maakt de dag minder stil
Eén vonk kan een begin van nieuw vuur
zijn
Eén noot het begin van een lied
Eén kind het begin van een toekomst.
(J. Roelofs-van der Linden)
Collecten 9 december. Diaconie: €
28,75 Kerkrentmeesters: € 39,55 de
tafelcollecte voor Dorcas bedroeg €
151,23. De inhoud van de zendingsbus
bedroeg 43,70. Allen hartelijk dank
voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn als groet
en bemoediging gegaan naar het kosters echtpaar Tinie en Adrie Winters
aan de Steenwijkerweg in verband met
de inbraak in de kerk en het vele werk
dat ze ervan hebben en hebben gehad.
Verjaardagen en huwelijksjubileum. Op 24 december hoopt
mevrouw A. van der Voort-Pen, Nieuwstraat 9 De Blesse haar 84ste verjaardag te vieren.We wensen haar een
gezegende dag toe. Op 20 december
hoop de heer P. Bijleveld,Woudveld 2
De Pol zijn 40-jarige huwelijksjubileum
te vieren.We wensen hun namens
onze gemeente een hartelijke felicitatie
en een fijne en gezegende dag toe.
Agenda. Woensdagmiddag 19 december houdt vrouwenvereniging Martha
kerstmiddag voor en met ouderen uit
de gemeente en het dorp. De middag
begint om 14.00 in het lokaal achter
de kerk en wordt verzorgd door de
groep ‘Stil’ uit Vollenhove. Donderdag 9
januari 2019 is er kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in het lokaal achter
de kerk.
Kerstgroeten. Het lokaal is op donderdag 20 en vrijdag 21 december
geopend van 9.00-16.00 uur om de
kerstgroeten op te halen en rond te
brengen.
Bladruimen. Afgelopen weken zijn er
vele vrijwilligers rondom de kerk elke
zaterdagochtend bezig geweest om
de bladeren en takken op te ruimen
en het kerk terrein schoon te maken
voor de zondag. De bomen zijn nog
niet helemaal kaal maar de meeste
bladeren zijn toch weg.We willen deze
groep mensen bedanken voor hun
inzet.Vele handen maken licht werk.
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: Bij een aanval op het
Emmanuel Christian College, een Bijbelschool in Soedan, zijn afgelopen mei
tien mensen omgekomen. Ook is een
groot deel van het gebouw verwoest.
Bid om Gods troost, leiding en kracht
voor de studenten en medewerkers

van de school.
Kopij GZ. Dit is het laatste zondagsblad van 2018. De kopij voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren
tot uiterlijk zondag 6 januari 12.00 uur
bij de scriba. Het kan natuurlijk ook via
kerk.willemsoord.nl
De tijd gaat snel. We leven alweer
toe naar het einde van het jaar. Dat is
altijd weer een periode van stilstaan,
achterom en vooruitkijken. Gelukkig
dat onze God een trouwe God is en
dat Hij het goed met ons voor heeft.
Een lied dat ‘Sela’ heeft geschreven,
past hier goed bij:
U verandert de kleur van mijn dag.
U verandert een traan in een lach.
U verandert het kwade in goed.
U verandert mijn angsten in moed.
U blijft altijd dezelfde:
eeuwige God,
die de toekomst overziet.
U mijn rots als ik wankel,
mijn hoop en anker,
uw trouw verandert niet.
We wensen u allen gezegende kerstdagen en een goed begin van het nieuwe
jaar!
Henry Bos ouderling-scriba
Kerkbalans 2019.
Het motto voor kerkbalans 2019 is
”Geef voor je kerk” zodat jouw kerk
kan blijven bestaan en geven aan anderen. De actie wordt in onze gemeente
gehouden van 19 januari tot en met 9
februari 2019.
De kerkrentmeesters
Van de predikant.
De inbraak in onze kerk heeft het
nodige bij ons losgemaakt.Wat bezielt
iemand zoiets te doen? De kluis was
uit de kerk gesleept. De inbrekers
hoopten daarmee kostbaarheden
te hebben gevangen. Dat hebben ze
inderdaad, al zal dat voor hen wellicht
toch een teleurstelling zijn. In de kluis
lag namelijk o.a. de oude Statenbijbel
die iedere zondag op de liturgische
tafel wordt gelegd. Laten we hopen
dat de inbrekers erin gaan lezen en dat
dat iets goeds met hen doet. Hoe dan
ook, dit alles zal ons er niet van weerhouden stug door te gaan met bidden
en vieren en ons te oefenen in een
soort leven waarin het gaat om liefde
en rechtvaardigheid. De enige manier
om duisternis te bestrijden is immers
zelf lichten te ontsteken. Ontstoken
aan het Licht dat voor ons in de Kerstnacht is opgegaan en waar we naartoe
leven.
Pastoralia.
Met en voor br. Bertus ter Meer, en
natuurlijk ook zijn vrouw Meinie, zijn
we blij dat hij na een geslaagde operatie weer naar huis mocht.We wensen
hem een goed herstel! We leven ook
mee met de familie van der Worp,
nu Betty zo ernstig ziek is. Moge de
Heer haar en ook haar man Jan sterken. Allen die dat door ziekte of door
andere moeilijke omstandigheden in
het bijzonder nodig hebben wensen
we nabijheid van God, ook in aandacht
en vriendschap van mensen om hen
heen.
De Regenboog.
Inmiddels hebben we de Kersteditie
van De Regenboog weer thuis liggen.
Dat ik hier melding van maak is omdat
mevr. Jansje Otten voor het laatst deel
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uitmaakte van de redactie. Zij stond
aan de wieg van ons gemeenteblad,
samen met pastor Truus Boomsma,
en heeft zich er gedurende minstens
16 jaar voor ingezet. Daarbij legde zij
veel gevoel voor waardevolle teksten
en goede poëzie aan de dag. Binnen
afzienbare tijd hoopt zij te verhuizen
naar Noordwolde. Maar gelukkig is zij
nog in ons midden. Niettemin willen
we haar hier al vast danken voor wat
zij als redactielid voor onze gemeente
betekend heeft.
Catechese.
De groep 12-18 jaar komt vrijdag 21
december weer bijeen in de pastorie.
Ditmaal om 18.30 uur, omdat we eerst
samen gaan eten. Iedere deelnemer
zorgt voor een onderdeel van de maaltijd. Ik zie ernaar uit!
Bij de diensten.
Komende zondag hebben we weer
een Tot Je Dienst-viering. In deze
dienst waarin alles net even anders
dan anders gaat, staan we stil bij de
verschijning van de engel Gabriël aan
Maria. Het thema luidt dan ook: ‘Ave
Maria!’ Wat heeft deze verschijning,
en Maria’s reactie daarop, ons te zeggen? Daar zullen we, aan de hand van
kunstwerken, samen over nadenken.
In de catechesekring hebben we dat al
gedaan.
De kerstnachtdienst zal, als vanouds,
weer in Blesdijke worden gehouden.
Fijn dat blazers van De Harmonie te
Wolvega bereid zijn de dienst muzikaal te ondersteunen. In de kerstmorgendienst zal onze zanggroep weer
meewerken. Er wordt hard geoefend!
In deze dienst zal de klassieke evangelielezing klinken: Johannes 1, over Gods
scheppende Woord van Licht, dat vlees
en bloed is geworden in de persoon
van Jezus van Nazareth.
Ik besluit met een tekst van Tom Naastepad (Lied 488), die daar prachtig
over mediteert:
In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.
Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.
Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont te midden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.
Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.
Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.
We wensen elkaar zinrijke en vreugdevolle dagen van Advent en Kerst.
Een hartelijke groet aan u, aan jou,
Ds. Gerrit van den Dool

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

nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw

LAAT ZIEN WAT UW
KERK DOET! DEEL
DE VIERKANTE
INFOGIDS UIT.

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente
Wierden onder één paraplu

Van -e welkom bij de
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2012 - 2013

Seizoen 2015 - 2016

Een praktisch overzicht van uw
kerkelijke activiteiten in het
komende seizoen in een handzaam boekje. Om uit te delen
aan gemeente-leden, nieuwingekomenen en geïnteresseerden.

Donatus verzekert vertrouwd
www.donatus.nl

Meer informatie: 0546 - 577475
(vraag naar Geke Brinkers).
www.welkomindekerk.nl

Voetklachten?

Brandende of vermoeide voeten,
vermoeide benen, een staand beroep?
Klachten aan nek, rug, schouder of knie?
Platvoeten, diabetische voeten,
holle voeten of spreidvoeten?
Kramp in de kuiten of artrose?
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Laat u thuis adviseren of de op maat gemaakte steunzolen
van Fusselastic ook u verlichting kunnen bieden.

Met Fusselastic steunzolen loopt u weer als vanouds

Meer informatie of de gratis brochure aanvragen? www.f
www.fusselastic.nl
fusselasttic.nl

Hartelijk
bedankt!
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.

